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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 56 
 
 

Ärendeförteckning 
 

Ks § 37 
Information från polisförbundet i Norrbotten om ny organisation från 2015 
 
Ks § 38 Dnr 00002/2013 109
Kommunchefens rapport år 2013 
 
Ks § 39 Dnr 00045/2013 042
Bokslut och årsredovisning år 2012 - kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
 
Ks § 40 Dnr 00045/2013 042
Utformning av delårs- och årsredovisningar 
 
Ks § 41  Dnr 00077/2013 042
Årsredovisning för avfallsverksamheten år 2012 
 
Ks § 42  Dnr 00077/2013 042
Årsredovisning för Stadsnätet år 2012 
 
Ks § 43 Dnr 00066/2012 049
Uppföljning -Internkontrollplan för 2012 – Kommunstyrelsen  
 
Ks § 44  Dnr 00234/2012 042
Internbudget år 2013 - Kommunstyrelsen 
 
Ks § 45  Dnr 00079/2013 042
Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 – Stadsnät 
 
Ks § 46   Dnr 00079/2013 042
Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 – Avfallshantering 
 
Ks § 47  Dnr 00055/2013 052
Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2013 – Företagarna i Arvidsjaur 
 
Ks § 48 Dnr 00293/2012 008
Medfinansiering till landsbygdsprojekt ”Genbank Gallejaur Lappland” 
 
Ks § 49 Dnr 00040/2012 002
Delegering av beslutanderätt – kommunstyrelsen 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 57 
 
 

 
 

forts. 
 
Ks § 50 Dnr 00282/2012 253 
Ansökan om köp av tomter på fastigheten Abborrträsk 2 – Abborrträsk 
bygdeförening med omnejd 
 
Ks § 51 Dnr 00292/2012 253 
Förköpsrätt alternativ hyra av del av fastigheten Arvidsjaur 6:1 
 
Ks § 52 Dnr 00185/2012 029 
Riktlinjer för kommunala feriearbeten 
 
Ks § 53 Dnr 00017/2013 102 
Entledigande som ersättare i personal- och arbetsutskottet  
– Cathrin Vikström  
 
Ks § 54 Dnr 00009/2013 102 
Entledigande som ersättare i kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 
- Jan-Åge Mikalsen 
 
Ks § 55 Dnr 00057/2013 102 
Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens fritids- och 
kulturutskott - Kristina Bäckström 
 
Ks § 56 Dnr 00056/2013 102 
Entledigande som ledamot i hälso- och trygghetsrådet - Mats Klockljung 
 
Ks § 57 Dnr 00006/2013 109 
Ansökan om bidrag - Samernas utbildningscentrum 
 
Ks § 58 Dnr 00006/2013 109 
Handlingsplan samisk förvaltning – Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 59 Dnr 00232/2011 180 
Plan för mottagning av Lulebor vid dammhaveri 
 
Ks § 60  Dnr 00286/2012 052 
Regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder 
 
Ks § 61 Dnr 00035/2013 052 
Ekonomiskt stöd till Rallarmuseet i Moskosel och hembygdsföreningarna i 
Glommersträsk och Arvidsjaur 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 58 
 
 

 forts. 
 
Ks § 62 Dnr 00268/2012 869
Ungdomssatsningar efter ungdomars önskemål (Medborgarförslag) 
 
Ks § 63 Dnr 00250/2010 008
Förlängning av projekt EntreprenörCentrum Norrbotten 
 
Ks § 64 Dnr 00076/2013 042
Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun 
 
Ks § 65 Dnr 00078/2013 042
Åtgärder med anledning av 2012 års resultat 
 
Ks § 66  Dnr 00077/2013 042
Årsredovisning för VA-verksamheten år 2012 
 
Ks § 67 Dnr 00063/2013 046
Årsredovisning 2012 för kommunens förvaltade fonder 
 
Ks § 68 Dnr 00060/2013 042
Årsredovisning 2012 - Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
Ks § 69 Dnr 00080/2013 042
Investeringsredovisning för år 2012 
 
Ks § 70 Dnr 00079/2013 042
Budget för affärsdrivande verksamheter år 2013 - VA-verksamhet 
 
Ks § 71  Dnr 00040/2013 215
Utvidgning av naturreservatet Nakteberget i Älvsbyns och Arvidsjaurs 
kommuner 
 
Ks § 72 Dnr 00206/2012 001
Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel 
 
Ks § 73 Dnr 00018/2013 051
Taxa för Centrumbadet 
 
Ks § 74 Dnr 00357/2011 315
Utveckling av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil 
(Medborgarförslag) 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 59 
 
 

 forts.  
 
Ks § 75  Dnr 000037/2013 101
Utvärdering av medborgarförslag 2011-2012 
 
Ks § 76 Dnr 00038/2013 101
Utvärdering 2012 - Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida  
 
Ks § 77 Dnr 00027/2012 106
Gemensam servicenämnd – Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplogs 
kommuner 
 
Ks § 78 Dnr 00308/2012 106
E-nämnd i Norrbottens län för implementering av regeringens intentioner 
för e-samhälle 
 
Ks § 79 Dnr 00081/2013 003
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Ks § 80 Dnr 00082/2013 003
Reglemente för socialnämnden 
 
Ks § 81 Dnr 00065/2013 102
Entledigande som ledamot och vice ordförande i socialnämnden 
– Hanna Lundgren 
 
Ks § 82 Dnr 00056/2013 102
Entledigande som ledamot i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och 
som ersättare i valnämnden - Mats Klockljung 
 
Ks § 83 Dnr 00068/2013 214
Detaljplan för Bernhardsborg – del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. 
 
Ks § 84 Dnr 00256/2012 991
Bolagsordning – Arvidsjaur Kommunföretag AB 
 
Ks § 85 Dnr 00256/2012 991
Ägardirektiv – Arvidsjaur Kommunföretag AB 
 
Ks § 86 Dnr 00257/2012 994
Bolagsordning– Arvidsjaurhem AB 
 
forts. 

Justerandes sign  

 
 
’ 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remittering 

forts. 
 
Ks § 87 Dnr 00257/2012 994 
Ägardirektiv– Arvidsjaurhem AB 
 
Ks § 88 Dnr 00258/2012 998 
Bolagsordning – Arvidsjaur Flygplats AB  
 
Ks § 89 Dnr 00258/2012 998 
Ägardirektiv – Arvidsjaur Flygplats AB 
 
Ks § 90 Dnr 00260/2012 993 
Bolagsordning – Arvidsjaur Energi AB  
 
Ks § 91 Dnr 00260/2012 993 
Ägardirektiv – Arvidsjaur Energi AB 
 
Ks § 92 Dnr 00259/2012 99 
Bolagsordning – Arvidsjaur Test & Training AB 
 
Ks § 93 Dnr 00259/2012 99 
Ägardirektiv – Arvidsjaur Test & Training AB 
 
Ks § 94 Dnr 00361/2011 133
Redovisning av fördelning av Migrationsverkets ersättning för 
flyktingmottagning 
 
Ks § 95 Dnr 00016/2013 109 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
Ks § 96 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Ks § 97 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 61 
 
 

 
 
Information från 
polisförbundet i Norrbotten 
om ny organisation från 
2015 
 

Ks § 37 
 
Torgny Olofsson, Polisförbundet åker runt i Norrbotten och informerar om 
vilka organisatoriska ändringar som planeras inom polisen. 
 
En ny organisation är under förestående. År 2015 är planen att det ska finnas 
en polismyndighet i landet istället för 21. 
 
Förändring för Norrbottens del 
 
Tidigare måste nyutexaminerade poliser tjänstgöra under ett par år på en 
plats där behovet var stort. Därefter kunde de söka sig till den ort de själva 
önskade – det så kallade transfersystemet. 
I september 2011 förändrades systemet och poliser placeras numera 
omedelbart där de önskar. Kommenderingar runt om i länet sker några 
gånger per år med kort varsel, och åtgärden upplevs negativt av poliserna 
och en ständig brist på resurser av allmänheten. 
 
Känt i nuläget är att verksamheten kommer att minska, den ska bli succesivt 
mindre fram mot 2015. En tydlig signal är att Polisstyrelsen har reviderat 
budgeten för det här året, eftersom Rikspolisstyrelsen ville ha ytterligare 2,5 
Mkr från myndigheten. I pengar handlar det om 5-6 poliser mindre som kan 
rekryteras. Det har även minskats på den civilanställda personalen. Det 
betyder att poliser har blivit mer administratörer. 
 
Polisförbundet strider för att fördelningen av pengar ska ta hänsyn till 
geografin istället för till invånare och antalet brott. Polisverksamhet är 
dyrare att bedriva i Norrbotten än i många andra delar av landet på grund av 
de långa avstånden. Det kommer att bli svårare att bedriva polisverksamhet i 
hela länet, med tanke på hur det ser ut med långa avstånd. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 62 
 
 

 
 
Kommunchefens rapport år 
2013 
 

Ks § 38 Dnr 00002/2013 109
 
Kommunchef Johnny Högberg lämnar följande information; 
 
Växelsamarbetet 
Två möten i tät följd har genomförts där SAMSA och kommunchefer har 
träffats för att styra upp verksamheten, med anledning av att det har funnits 
organisatoriska brister sedan 2005. Rollfördelningen har klargjorts och även 
akuta frågor gällande avtal m.m. 
 
Ungas inflytande 
Kommunstyrelsens ledamöter påminns att aktivt anmäla sig till möten med 
unga på utsedda mötesplatser. Sammankomsterna räcker ca 1 timme. 
Kontaktperson är Camilla Freedman. 
 
Upphandling badkonsult 
Kommunstyrelsen har beviljat 122 000 kronor för konsulttjänst till 
översyn/förslag till ombyggnation/nybyggnation Centrumbadet. Anbuden är 
värderade och tilldelning har skett. Beslutet är överklagat. 
 
Investera i Norrbotten  
Arvidsjaur har beslutat att ingå som delägare i Invest in Norrbotten. Bolaget 
har bildats med landstinget som 100% ägare. Enligt beslut erbjuds 
deltagande kommer att köpa aktier. Ärendet kommer att genomgå sedvanlig 
beredning och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunalt partnerskap Mwanga  
Samarbetet med Mwanga genom ICLD fortsätter och utvecklas. 
Lärcenterdelen avslutas 2013. Ett återvinningsprojekt och en förstudie om 
flygplatsutbildningar mot Hai district har beviljats. En fortsättning på 
energiprojektet kan också bli aktuell. Tillväxtenheten, tekniska och flyget är 
i dagsläget involverade. För att få ordning och utdelning av de olika 
projektdelarna, har en projektledare/koordinator anställts på heltid, Stina 
Johansson. Hon har anställning fram till mitten av juni månad, underställd 
kommunchefen. 
 
Morgondagens politiska organisation 
Ekonomidagen i februari väckte tanken igen om att se över politisk/ 
förvaltningsorganisation. 2010 genomfördes en genomlysning av Arvidsjaur 
i form av en masteruppsats. Handlingen skickas ut till kommunstyrelsens 
ledamöter. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 63 
 
 

 
 
 

forts. Ks § 38 
 
Nya bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag 
Värdering av bolagen färdiga. Uppskrivning av värdet av Arvidsjaurhem, 
nedskrivning av Arvidsjaur Test & Training. Följdverkningar inom ATT 
där nedskrivning av aktiekapital ska göras.  
 
Ekonomikontoret 
Ekonomichefstjänsten är utannonserad. Ansökningstiden för tjänsten som 
redovisningsekonom har gått ut och intervjuer ska påbörjas. 
 
Lokaler 
Anbudstiden för Skogen har gått ut. Anbuden ska ses över och beslut om 
försäljning fattas av kommunstyrelsen.  
Vittjåkk är ute till försäljning.  
Arbete med försäljning av kommunförrådet har startats. 
 
Attraktiva platser 
Akademi Norr har beviljats pengar till ett planeringsprojekt för attraktiva 
platser. Arbetssättet är sektorsövergripande där flera olika funktioner från 
Arvidsjaurs kommun kommer att delta för att lära. En konferens hölls i 
Arjeplog 18/3 där representanter för kommunen som jobbar med attraktiv 
boendekommun deltog. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 64 
 
 

 
 
Bokslut och årsredovisning 
år 2012 
- kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Revisorer 
 
 

Ks § 39 Dnr 00045/2013 042
 
Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina 
verksamheter 2012. 
 
Det slutgiltiga sammanlagda resultatet inklusive kapitalkostnader för 
kommunstyrelsens ansvarsområden är ett överskott mot budget på ca 1,4 
mkr. 
 
 Tkr 
 

Kf, revision, överförmyndare, val 106 
Kommunstyrelsen - 2 456 
Teknisk verksamhet 807 
Fastigheter 51 
Affärsverksamhet 1 206 
Stödfunktioner -79 
Tillväxtenheten 1 777 
Fritid och kultur - 41 
Summa kommunstyrelsen 1 371 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

godkänns. 
2. Redovisningarna framåt ska vara utformade så att innehållet under 

respektive rubrik ska innehålla samma sorts information från varje 
verksamhet. 

 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 65 
 
 

 
 
Utformning av delårs- och 
årsredovisningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsgrupp 
Ekonomiutskott 
 
 

Ks § 40 Dnr 00045/2013 042
 
Vid kommunstyrelsens överläggning av årsredovisning för 2012 väcktes 
frågan om en enhetlig utformning av delårs- och årsredovisningar. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter önskar samma grundläggande information 
från verksamheterna, eftersom det är svårt att läsa och få ett grepp om 
informationen om de fastställda rubrikerna har olika innehåll. 
 
Delårs- och årsredovisningarna är kommunens avstämning till medborgarna, 
och de ska på ett lätt sätt kunna förstå redovisningarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ledningsgruppen får i uppdrag att till dokumentet ”Anvisningar för 

delårs- och årsbokslut” lägga till instruktioner om vad varje rubrik 
minst bör innehålla. 

 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 66 
 
 

 
 
Årsredovisning för 
avfallsverksamheten år 
2012 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
.Revisorer 
.Tekniska 

Ks § 41  Dnr 00077/2013 042
 
Avfallsenheten har upprättat separat resultat- och balansräkning för sitt 
ansvarsområde. 
 
Resultaträkningen har delats upp i en lagstadgad del och i en affärsdrivande 
del. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning 2012 för kommunens Avfallsenhet godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 41. 1(8) 

 
Avfallsenheten 
 
Årsredovisning 2012-01-01—2012-12-31 
 
Verksamhet  
 
Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning för 
hur avfall bör behandlas i EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1.förhindrande att avfall 
uppkommer, 2.återanvändning, 3.återvinning, 4.energiutvinning och 5.deponering. Avfallsarbetet i 
Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans 2:a till 5:e steg. 
 
På avfallstrappans 2:a steg bedrivs återanvändningsbutiken Ånyo, som tar emot möbler, porslin, 
lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker m.m. för försäljning. Under året fortsatte försäljningen på 
Arvidsjaurs ÅVC, av begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, plank o.d. Det var även 
försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och träningsredskap. Varor som säljs är 
inlämnade av främst privatpersoner med mening att varorna ska återanvändas. 
Försäljningsverksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. Försäljningen på ÅVC uppgick till 
drygt 40.000 kr exkl moms. 
 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler. ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall tas 
emot från både privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel anlitas 
entreprenörer. På dessa ÅVC får endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, bygg- och 
rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaurs ÅVC. Avfall som 
lämnas på ÅVC behandlas på avfallstrappans 3:e till 5:e steg. 
På avfallstrappans 3:e steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett 
återvinningsföretag. Avfall som behandlas enligt avfallstrappans 4:e steg är brännbart avfall och 
träavfall. Brännbart avfall inklusive matavfall transporteras till Boden för energiutvinning. 
Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande enligt avfallstrappans 5:e steg. 
Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till omlastningsanläggning i 
Skellefteå, för vidare transport till behandlingsanläggningar. 
Hämtning av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar utförs av anlitade entreprenörer. 
Produkter som lyder under producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar för. 
 
Under El-kretsens Återvinningshelg i september deltog Arvidsjaurs kommun. Vi bjöd på fika, hade 
frågesport, informerade om avfallshantering och hade en visning av Återvinningscentralen. 
 
En miljöalmanacka med avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll.  
 
 
Händelser av betydelse  
 
Mätningar av luften i ÅVC’s sorteringshall har genomförts av A-hälsan. Mätvärdena visade godkänt, 
dock behöver visst underhåll utföras, för detta har medel äskats.  
Pga att flisningsavtalet ej fullföljdes av entreprenören 2011, genomfördes en extra upphandling och 
träavfallet flisades i två omgångar under 2012. 
 



 2(8) 
Personal  
 
På Avfallsenheten är det tre heltidsanställda och två med tidsbegränsade anställningar. 
På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda och en personal med tidsbegränsning på halvtid. På 
Ånyo är det en heltidsanställd och en personal med tidsbegränsning. En personal från gatuenheten 
utför nu även tjänster åt avfallsenheten. Under sommaren har semestervikarier anställts på både 
ÅVC och Ånyo. Avfallsenheten har totalt haft  0,73 % sjukfrånvaro för de heltidsanställda. 
 
Statistik  
 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur var 34208 st, vilket är en minskning från förra året med 547st. 
Mängden inkommit osorterat avfall har ökat från 21 ton till 68 ton. 
 
Statistik avfallsmängder. Mängder i ton 
  2012 2011 2010 2009 2008 

            

Hushållsavfall eller likvärdigt 1355 1353 1483 1404 1444 

Övrigt brännbart 614 693 525 542 580 

Deponi 70 217 79 134 213 

Osorterat 68 21 28 111 134 

Lev till Värmeverk 2051 2046 1908 2051 1991 

Försäljning Metallskrot  331 410 379 418 407 

Träavfall behandlat 2 170 520 535 232 137 

Träavfall rent 420 163 170 157 108 

Ris 159 66 201 287 100 

Löv/gräs 95 100 101 178 100 

Spillolja  6  10 12 4,5 14 

Övrigt Farligt avfall (färg, småkem)  22  19,9 15,4 20,5 15,7 

Besök ÅVC 34 208 st 34 755 st 33 242 st  31 757 st 36 400st 

      

 
 
Ekonomi  
 
Eftersom slamhanteringen överfördes till Avfallsenheten har den ekonomiska redovisningen utökats. 
Från och med 2011 har Ånyo lyfts ut ur den affärsdrivande verksamheten och redovisas med en egen 
resultaträkning. 
 
Nettoresultatet för Avfallsenheten blev 29 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fördelats på 
lagstadgad avfallshantering och på affärsdrivande avfallshantering enligt upprättade 
fördelningsnycklar. En vinst görs för den affärsdrivande avfallsverksamheten med 409 tkr och för 
den lagstadgade en förlust med -134 tkr. Vinsten för den lagstadgade verksamheten är diskonterad 
för underhållsåtgärder eller till oförutsedda utgifter under 2013. 



 3(8) 
 
Ånyo-verksamheten har haft ett bra år med ökande intäkter men även ökade personalkostnader. Från 
och med november 2011 anställdes den dåvarande praktikanten på heltid, tidigare ersattes hon av 
försäkringskassan. Anställningen är ett nystartsjobb med ett bidrag på ca 12 tkr per månad och 
ersätts med en heltids lön från Ånyo. Intäkterna ökade med 38 tkr mot föregående år och till detta 
bidrog försäljningen från ÅVC med 42 tkr. Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat saker 
för omkring 41 tkr.  70 ton har mottagits till Ånyo under 2012, ca 7 ton kan inte säljas utan skickas 
till ÅVC direkt, återstående 63 ton motsvarande ca 52 tkr har sålts på Ånyo och besparats 
avfallsenheten och ÅVC den kostnaden för hantering av 63 ton avfall. 
 
För slamhanteringen blev rörelseresultatet för 2012 något bättre än 2011. Underskottet landade på -
101 tkr mot -93 tkr för 2011, trots att entreprenörens avgift har stigit, medan kommunens taxa har 
varit oförändrad. Intäkterna ökade med 32 tkr medan verksamhetskostnaderna ökade med 3 tkr. Det 
förbättrade resultatet kan delvis förklaras av att det har varit färre makuleringar av avgifter till 
kunder.  
 
Personal 
 

Lönekostnaderna är 147 tkr högre än föregående år men 197 tkr lägre än budgeterat. Orsaken är 
kostnader för semestervikarier på ÅVC och Ånyo samt att den dåvarande praktikanten på Ånyo är 
ersatt på heltid, en tidigare ersättning från försäkringskassan. Anställningen är ett nystartsjobb med 
ett bidrag på ca 12 tkr per månad och ersätts med en heltids lön från Ånyo. 20 % av 
personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur samt alla från Ånyo har fördelats till affärsdrivande 
verksamhet. 
 
Verksamhet 
 

Verksamhetskostnaderna blev ca 300 tkr högre än budgeterat. För 2012 var ökningen drygt 280 tkr 
mot 2011. Kostnaderna har fördelats procentuellt efter inkommen mängd verksamhetsavfall jämfört 
med totalt inkommen mängd. Inkommen mängd verksamhetsavfall via rampen på ÅVC bedöms vara 
ca 10 % av totala mängden.  En ny upphandling av flisning är genomförd. Den nya leverantören är 
Allmiljö i Umeå. Avtalet sträcker sig till 2015. Detta innebar både högre kostnader och intäkter 2012 
än för ett normalår. 
 
Intäkter 
 

Intäkterna blev 9 253 tkr mot budgeterade 9 299 tkr. Intäkten har minskat med 118 tkr mot 2011. 
Minskningen kommer huvudsakligen från försäljning och från övriga rörelseintäkter. 
 
Framtiden 
 

Genom ökade kostnader för insamling, transport och behandling av avfall, finns behov att höja 
lagstyrda taxor, för att få full kostnadsteckning.  
En grundavgift för fritidshus bör införas. Avgiften avses huvudsakligen täcka kostnader för ÅVC i 
Glommersträsk och Moskosel, eftersom det är en kraftig ökning av avfallsmängder på sommaren vid 
dessa ÅVC. 
Avfallsplanen ska revideras i början av 2013.  
Verksamheten på ÅVC ska ses över för att se om den kan utvecklas vidare i samverkan med Ånyo 
med mer försäljning av t.ex. fönster, dörrar, annat byggmaterial och saker för trädgård och 
fritidsändamål. 
Kommunens avtal med entreprenörer för insamling, transport och förbränning av hushållsavfall, går 
ut samtidigt 2013-12-31. Ett arbete har påbörjats med att se hur framtidens avfallshantering i 
kommunen ska se ut. Faktorer att ta hänsyn till är bl.a. avfallslagstiftningen och ökade kostnader för 
insamling, transport och behandling. Ett samarbete med grannkommuner kan ge fördelar i 
upphandlingar av insamlings-, transport- och behandlingstjänster. 
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Resultaträkning för avfallsenheten 
 
tkr Not 2012-01-01-

2012-12-31 
2011-01-01-
2011-12-31 

    
Avgifter enligt taxa  8 075 7 982 
Försäljningsmedel  913 1 080 
Övriga rörelseintäkter  265 309 
  9 253 9 371 

    
Varor och förbrukningsinventarier  -184 -230 
Tjänsteköp  -6 035 -5 713 
Personalkostnader  - 2 276 -2 129 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

  
-367 

 
-367 

Övriga rörelsekostnader  -70 -82 
Rörelseresultat 1,2 321 849 
    
Ränteintäkter   26 27 
Räntekostnader  -318 -298 
    
Resultat efter finansiella poster 3 29 578 
    
Extraordinära poster  0 0 
    
Årets resultat  29 578 
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Balansräkning för avfallsenheten 
 
     

Tkr  2012-12-31  2011-12-31
Tillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 4 4 027  4 763 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  0  -368 
Inventarier, verktyg och installationer  0  0 
  4 027  4 395  
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga värdepappersinnehav  0  0 
  0  0 
     
Summa anläggningstillgångar  4 027  4 395 
     
Omsättningstillgångar     
Förråd  0  0 
Kundfordringar  225  228 
Skattefordran  0  0 
Fordringar hos Arvidsjaurs kommun  3 147  4 077 
Övriga fordringar  0  0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0  0 
Summa omsättningstillgångar  3 372  3 305 
     
Summa tillgångar  7 399  8 700 

     
Skulder och eget kapital     
     
Eget kapital  2 978  2 949 
     
Skuld till kommunen 5 4 395  4 763 
Investeringsbidrag  3  3 
     
Summa långfristiga skulder  4 398  4 766 
     
Skulder till kreditinstitut  0  0 
Leverantörsskulder  17  744 
Skatteskulder  0  0 
Övriga skulder  3  122 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3  119 
Summa kortfristiga skulder 6 23  985 
     
Summa skulder och eget kapital  7 399  8 700 
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NOTER: 
 
Not 1a Resultaträkning för lagstadgad och affärsdrivande verksamhet 
      
tkr Lagstadgad verksamhet Affärsdrivande 

verksamhet 
 2012 2011 2012 2011 

     
Avgifter enligt taxa 6 330 6 401 1 083 919 
Försäljningsmedel 259 421 149 140 
Övriga rörelseintäkter 99 151 0 76 
 6 688 6 974 1 232 1 135 

Varor och förbrukningsinventarier -124 -209 -47 -11 
Tjänsteköp -4 711 -4 560 -581 -430 
Personalkostnader -1 300 -1 409 -180 -116 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -367 -367 0 0 
Övriga rörelsekostnader -70 -77 0  -3 
Rörelseresultat 116 351 424 576 
     
Ränteintäkter  19 20 2 3 
Räntekostnader -269 -252 -17 -14 
Resultat efter finansiella poster -134 119 409 565 
     
Extraordinära poster 0 0 0 0 
Årets resultat -134 119 409 565 

 
Not 1b Resultaträkning för Ånyo 
 
tkr 2012-01-01-

2012-12-31 
2011-01-01-
2011-12-31 

   
Avgifter enligt taxa 0 30 
Försäljningsmedel 504 519 
Övriga rörelseintäkter 166 82 
 670 632 

Varor och förbrukningsinventarier -12 -8 
Tjänsteköp -55 -49 
Personalkostnader -714 -575 
Övriga rörelsekostnader 0 0 
Rörelseresultat -111 0 
   
Ränteintäkter  1 2 
Räntekostnader -19 -15 
Resultat efter finansiella poster -129 -14 
   
Extraordinära poster 0 0 
Årets resultat -129 -14 
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Not 1c Resultaträkning för slamhantering 
      
tkr Not 2012-01-01-

2012-12-31 
2011-01-01-
2011-12-31 

    
Avgifter enligt taxa  663 631 
Försäljningsmedel    
Övriga rörelseintäkter    
  663 631 

Varor och förbrukningsinventarier  -29 -4 
Tjänsteköp  -644 -674 
Personalkostnader  -71 -29 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 
  

Övriga rörelsekostnader  -0 -2 
Rörelseresultat  -81 -78 
    
Ränteintäkter   1 2 
Räntekostnader  -21 -17 
Resultat efter finansiella poster  -101 -93 
    
Extraordinära poster  0 0 
Årets resultat  -101 -93 

 
 
Not 1d Fördelning av intäkter tkr 
  2012 % 2011 % 
Försäljning till kommunen 415 4 470 5 

Försäljning till koncernföretag 1 356 15 1 343 14 
Försäljning till övriga 
fastighetsägare 

 7 482 81 7 585 81 

 9 253 100 9 398 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
       
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
  
Återvinningsgård 20 år 
Återvinningsstationer i byar 20 år 
Avfallsvåg 20 år 
Maskiner och inventarier 10 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  
Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RR 18. 
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Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 4  Materiella anläggningstillgångar  
 
     
  Återvinnings-

gården 
Återvinnings-
stationer i 
byar 

Inventarier 
och maskiner 

SUMMA 

     
Anskaffningsvärden     
Ingående investeringsutgifter 5 850 912 675 7 437 
Ingående investeringsinkomster -78 -4 -3 -85 
Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

5 772 908 672 7 352 

     
Avskrivningar     
Ingående avskrivningar -2 130 -501 -327 -2 958 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -289 -45 -33 -367 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-2 419 -546 -360 -3 325 

     
Nedskrivningar     
Ingående nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Försäljningar/utrangeringar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Återförda nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Omklassificeringar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Årets nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     
Utgående planenligt restvärde 3 353 362 312 4 027 
 
Not 5  Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet 
 på tillgångarna. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
 
Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad för 
personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
 
__________ 
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Beslutet skickas till 
.Revisorer 
.Glen Eriksson 

Ks § 42  Dnr 00077/2013 042
 
Årsredovisning 2012 för Stadsnätet har upprättats med separat resultat- och 
balansräkning för sitt ansvarsområde. 
 
Stadsnätet utgör från och med 2009-07-01 en egen resultatenhet. 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning 2012 för kommunens Stadsnät godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 42. 1(5) 

 
Stadsnät 
 
Årsredovisning 2012-01-01—2012-12-31 
 
Verksamhet 
 

Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet 
är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på 
samma infrastruktur – stadsnätet. 
 

Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 
 

1) Det fysiska nätet  
 

2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 
 

3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl 
Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara 
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät 
 

Ansvarig för drift och övervakning av nätet samt att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är 
kommunikationsoperatören, OpenNet. IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunika-
tionsoperatörer som tjänst som alla kommuner i Norrbotten kan avropa. 
 
Affärsmodellen kan i korthet beskrivas i fyra delar: 
 

- Tjänsteleverantörer tecknar avtal med Kommunikationsoperatören som i sin tur tecknar avtal med ett 
antal stadsnät. Detta medför att tjänsteleverantörerna får tillgång till ett stort antal stadsnät genom ett 
enda avtal och kunderna i respektive stadsnät får tillgång till fler tjänsteleverantörer än vad som 
normalt skulle finnas tillgängligt i varje enskilt stadsnät. 
 

Arvidsjaur Stadsnät t.ex. har inte ensamt ett tillräckligt stort kundunderlag för att intressera mer än, 
högst två internetleverantörer. I dagsläget har vi tio tjänsteleverantörer, tack vare detta upplägg. 
Tjänsteleverantörerna ansvarar för kundtjänst och tar emot felanmälan från kunder vid störningar. 
Tjänsteleverantörerna felanmäler vidare till OpenNet om störningen inte kan härledas till det egna 
ansvarsområdet. 
 

- Kunden tecknar avtal direkt med tjänsteleverantörerna. (aktuella priser skall-leverantörerna 
tillhandahålla på Arvidsjaurstadsnäts hemsida, www.arvidsjaurstadsnat.se inga andra avgifter 
tillkommer, vare sig från tjänsteleverantören, OpenNet eller nätägaren) 
- OpenNet tecknar avtal med Nätägaren om utnyttjande av nätet. OpenNet ansvarar sedan för drift, 
underhåll, övervakning av nätet. OpenNet felanmäler till nätägaren om störningen anses bero på nätet. 
 

- Nätägaren ansvarar för att fungerande nät, infrastruktur, finns till beställande kund. 
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Årets händelser 
 

Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät i bl.a. Deppis och Lauker. 
Ortssammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i stolparna 
eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller fiber i 
stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, mark- och snö-röjning etc. När 
stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter. Vi avser därför att låta Vattenfall 
samförlägga fiber i samband med att de markförlägger el-nätet. Kostnad för detta under 2012 uppgick 
till ca 120’000SEK, men kommer att belasta 2013års resultat. Inga ytterligare områden för 
markförläggning är planerade under 2013 enligt Vattenfall. 
 
I samband med ett kraftigt åskväder slogs kommunhusets elförsörjning ut. Det dieseldrivna 
reservkraftsaggregatet slogs ut och startade ej när strömmen försvann, och det blockerade även 
inkommande strömmatning när den väl kom tillbaka.  
Efteråt kunde vi konstatera att kostnaderna uppgått till ca 165KSEK för åtgärder och trasig utrustning 
samt en investering på ca 180KSEK. Avskrivningskostnaderna kommer ej att påverkas nämnvärt. 
Dessutom drabbades vi av ytterligare åskväder som framförallt slog ut kundernas utrustning, och 
orsakade oss därmed en väsentlig mängd merarbete. 
 
Under året har en ny bostadsrättsförening, Arkitekten, med 12lgh anslutit sig. Utöver det har bl.a. 
Net4Mobility och Vattenfall, både kontor och transformatorstationer tillkommit. 
 
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer 
samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden. 
 
Personal 
 

Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvidsjaurs 
stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i stadsnätet 
har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har dokumentation, 
rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga arbetsbelastningen. Ur ett risk och 
sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. 
 
Ekonomi 
 

Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning. Avskrivningarna för den 
teknik som köptes loss från tidigare operatör har kort avskrivningstid och belastar resultatet från 2009 
och fyra år framåt med 522 tkr.  Ansamlat resultat från det att statsnätet började byggas är 
– 1,1 Mkr. Bokfört värde av anläggningen är 4,6 Mkr 2010-12-31. Bruttoanläggningsutgiften för nätet 
är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
Framtid 
 

På grund av allt merarbete som åskan åsamkade oss under 2012, kommer lanseringen av TV utbudet 
i övriga byar med fiber, Abborrträsk, Fjällbonäs, Renvallen och Moskosel att skjutas upp till år 2013. 
 
Förtätning i tätorten kommer framförallt att ske i samband med förtätning av fjärrvärmenätet. 
Vi utreder även möjligheten att bygga fiber i övriga byar som fortfarande saknar fiber. 
 
I samband med att kommunen nu ser över sitt fastighetsinnehav är det av stor vikt att ledningsrätter 
och/eller servitut upprättas för alla fastigheter där fiber och i förekommande fall nodrum finns 
placerade.  
En utredning tillsammans med Lantmäteriet har inletts för att se över behovet och utreda vilka 
lämpliga åtgärder som måste vidtas. 
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I regeringens digitala agenda finns tydliga mål för att Sveriges medborgare skall ha tillgång till minst 
1Mbps år 2014 och 90% av befolkningen skall ha minst 100Mbps år 2020 – och att landets kommuner 
skall göra vad de kan, för att dessa mål skall uppnås.  
 
Vilka tekniker som skall användas kan alltid diskuteras, men dagens xDSL teknik som används i våra 
mindre byar är mindre lämplig av två skäl, dels är det svårt att få kostnadstäckning för investeringen i de 
minsta byarna och dels är det osäkert i vilken omfattning Skanova kommer att underhålla kopparnätet.  
 
Alternativet är s.k. trådlös teknik, dvs 3G/4G eller Net-1’s teknik som utnyttjar det gamla 450MHz 
(NMT mobil) nätet.  Med trådlös teknik når man även användare i området utan fast bostad, dvs. 
rennäring, besöksnäring, skogsnäring och biltestnäringen. 
Det stadsnätet kan bidra med i de fallen är att dra fram fiber till befintliga och/eller nya master, som 
troligen kommer att behöva byggas.  
Vi har ett sådant fall, tillsammans med Net4Mobility, idag. 
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Resultaträkning	för	Arvidsjaurstadsnät	
 

 

 Not 2012-01-01-  
2012-12-31

2011-01-01-  
2011-12-31

Rörelsens intäkter mm  
Avgifter och ersättningar  1 976 573 1 865 054
Övriga rörelseintäkter  0 37 800
Summa intäkter mm 1 1 976 573 1 902 854
  
Rörelsens kostnader  -370 488
Material  -1 592 -883 595
Tjänster  -1 069 151 -278 940
Löner  -307 843 -2 554
Övriga kostnader  -18 833 0
Projekt  -939 600
Avskrivningar 2 -985 792 -572 323
Rörelseresultat  -406 638 -572 323
  
Ränteintäkter  0 4 481
Räntekostnader 3 -158 177 -187 380
Resultat efter finansiella poster  -564 815 -755 222
  
ÅRETS RESULTAT 4 -564 815 -755 222
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NOTER: 
 
Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av 
stadsnätet för sin kommunikationslösning har inte debiterats under 2009 och 2010. Intäktsredovisning 
av investeringsbidrag görs enligt RR 18. 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   5 år 
 
Not 3 Ränta 
 

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-
föringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 4 Årets resultat 
 

Årets underskott på -565tkr (-755tkr år 2011) belastar kommunens egna kapital.  
 
__________ 
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Uppföljning -
Internkontrollplan för 2012 
– Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 

Ks § 43 Dnr 00066/2012 049
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2012-03-26 § 73 internkontrollplan för 2012. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Godkänna uppföljning av internkontrollplanen för 2012. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 43. 1 (5) 
 

Uppföljning - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 
 
Område 
 

Fråga Uppföljning 

Säkerhet Sammanställning och redovisning av 
inbrott, skadegörelse och övriga 
larmärenden 

Insamling av statistik. Inga incidenter finns att rapportera vad gäller inbrott, 
skadegörelser och övriga larmärenden. 
 

 
Område 
 

Fråga Uppföljning 

Upphandling Kontroll av att leverantör fakturerar och 
levererar enligt gällande avtal 

 

 
Område 
 

Fråga Uppföljning 

Reglementen och 
förordningar 

Uppföljning av tillämpning av 
kommunens investeringsreglemente 

Återrapportering av större investeringsprojekt inkl efterkalkyl. 
1. Beskrivning av projektet 
2. Skadegörelse, förseningar mm 
3. Efterkalkyl 
* Vad blev utfallet? 
* Vad blev kostnaden? 
* Höll investeringsplanen? 
* Höll budget? 
* Konsekvenser 
 
Se nedan 
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Projekt 1. Beskrivning av projekt 2. Skadegörelse, förseningar mm 3. Efterkalkyl 
 

Utveckling foajé 
Medborgarhuset 
Budget: 300 tkr 
Utfall: 341,8 tkr 

Möbler beställdes och anlände i april, maj 2012. 
Rummet inreddes utifrån de önskemål som framkommit i 
dialog med medborgare, unga och gamla och personal i 
huset. Utformas för att passa alla åldrar. Mötesplats för alla 
åldrar. 
 

Ingen skadegörelse. När man ska göra 
något i dialog med medborgare så tar 
allt längre tid samt att utbudet av 
möbler är stort så det tar tid att 
komma fram till vad som passar.  

Utfallet blev 341,8 tkr och 
det är hela kostnaden. 
Planen höll ej och ej 
budget.  
Slutsats: Medborgarna 
uppskattar vad som är gjort 
och foajen används av fler 
personer i olika åldrar. Ett 
klagomål var att några 
äldre personer tyckte  inte 
att sofforna var sköna så de 
är kompletterat  med några 
stolar.  

Utveckling foajé 
Sim- och sporthall 
Budget: 300 tkr 
Utfall: 156,0 tkr 

Diskussion fördes med personalen och ansvarig om deras 
behov och vad dom önskar. I medborgardialogen fanns denna 
foajé också. 
Det största problemet för personalen verkar vara att man inte 
hittar in till kassan. Det är en väldigt rörig miljö med många 
dörrar och skyltar. Det är dessutom väldigt slitna, fula möbler 
och en del onödiga saker som bara står. 
Vi koncentrerade oss på skala bort så mycket som möjligt så 
att det blir enhetligt och därmed lättare att orientera sig. 
Eftersom diskussionen om ev ombyggnad eller nybyggnad inte 
ens är påbörjad så inriktade vi oss på att inte göra 
ombyggnationer av något slag utan satsar på sådant som kan 
användas i en annan lokal om det skulle bli nödvändigt. 
Ommålning, nya möbler samt skärm för att "leda" besökarna 
mot kassan. 

Utifrån ursprungsplanen så blev det 
försenat eftersom det blev 
förändringar utifrån ursprungsplanen 
som inkluderade ev. ombyggnad.  

Utfallet blev 157,0 tkr och 
det är hela kostnaden. 
Investeringsplanen och 
budget höll.  
På grund av diskussionerna 
om ev. ombyggnad så 
valde vi att inte göra allt 
fullt ut utan valde att välja 
möbler som kan flyttad och 
användas på andra ställen. 
Detta resulterade i lägre 
kostnader och både 
investeringsplanen och 
budget höll. 
Slutsats: Projektet blev 
klart just före årsskiftet 
2012 så någon utvärdering 
har inte gjorts men helt 
klart blev lokalen mycket 
trevligare. 
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Projekt 1. Beskrivning av projekt 2. Skadegörelse, förseningar mm 3. Efterkalkyl 
 

Förstärkning 
Lestadiusvägen  
Budget: 1050 tkr 
Utfall: 1 293,8 tkr 

Ny överbyggnad, ny trumma, det är dikat, ny beläggning och 
ny kantsten. Det är gjort en stödbank. Sträckan mellan 
Klockarberget och nedfarten till småbåtshamn.  
Projektet utfördes över 2 år. Anledningen till det är att vi ville 
få en tjälperiod innan vi belägger vägen för att minska 
eventuella deformationer. 

Ingen skadegörelse och ingen 
försening. Investeringsplanen på 2 år 
höll.  

Utfallet blev 1 295,9 tkr 
och det är den totala 
kostnaden. 
Investeringsplanen höll. 
Budget hölls ej. 
Upphandlingen blev 
dyrare än budget, budget 
1 050 tkr upphandlingen 1 
368 tkr men projektet 
skulle genomföras. 
Slutsats: Investeringen 
blev som vi projekterade.  
 

Gång- och cykelväg 
Sandbackaskolan 
Budget: 2 600 tkr 
Utfall: inkl bidrag 
1 261 tkr, 1 330,8 
tkr 

Etapp 1. Under 2011 har projektering och byggandet av en ny 
gång- och cykelväg längst delar av Järnvägsgatan utförts. 
Budgetering 2 600 tkr för en sträcka av 1 050 m, lyckades 
bygga totalt 1 380 m för samma pengar genom att inte belägga 
den med asfalt utan gjort ett slitlager med stenmjöl. 
Trafiksituationen är sådan att vi prioriterat de oskyddade  
trafikanterna före asfaltbeläggning. Totalt behov på ca 2 150 m 
gång- och cykelväg, det kvarstod 770 m som byggdes 2012. 
Under 2011 är 1 380 m gång- och cykelväg byggd, skild från 
Järnvägsgatan med 3.5 m. 1 050 m ligger på södra sidan av 
Järnvägsgatan och 330 m ligger på norra sidan där vi anslutit 
mot en befintlig gång- och cykelväg. Det är helt ny belysning 
efter hela gång- och cykelvägen och den befintliga 
vägbelysningen är bortblockad på delar av sträckan. Avyttring 
sker genom öppna diken till brunn för avledning till befintligt 
och delvis nytt dagvatten.  Plantering av björkar på delen 
Skillnadsgatan – Västlundavägen samt målning av 
övergångställen utfördes 2012 samt att hela sträckan 
asfalterades, men kostnaden för asfalteringen ligger projektet 
Gång- och cykelväg Järnvägsgatan.  
 

Ingen skadegörelse. Projektet tog 
längre tid på grund att vi gjorde 
längre väg på 330 m. 

Utfallet blev 1 330,8 tkr 
inkl bidrag på 1 261 tkr 
från Trafikverket och 
2 591,8 tkr exkl bidraget. 
Kostnaden blev 2 591,8 
tkr. Investeringsplanen 
höll. Budget höll. 
Slutsats: Gång- och 
cykelvägen utnyttjas till 
fullo.  
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Projekt 1. Beskrivning av projekt 2. Skadegörelse, förseningar mm 3. Efterkalky 

 
Gång- och cykelväg 
Järnvägsgatan 
Budget: 2 600 tkr 
Utfall: 942,3 tkr. 
Bidrag från 
Trafikverket på 
1 495 tkr erhölls 
2013. 

Etapp 2. Under 2012 är det projekterat och byggt 
fortsättningen (etapp 2) av gång- och cykelvägen längs 
Järnvägsgatan från väg 95 norra infarten till Skillnadsgatan. 
Det finns nu en gång- och cykelväg som är frånskild från gatan 
längs hela Järnvägsgatan förutom en sträcka där utrymmet inte 
möjliggjorde detta. Sträckningen är från Skillnadsgatan norrut 
till V95.  Detta projekt har vi också fått 50 % medfinansiering 
från trafikverket genom Länstransportplanen. Det som är gjort 
under 2012 är ca 400 m ny gång- och cykelväg som är skild 
med 3,5 meter samt 320 m i anslutning till Järnvägsgatan samt 
ny belysning för denna sträcka. Dessutom är etapp 1 
färdigställd med sådd, träd och beläggning.  

Ingen skadegörelse. Försening på 
grund av den regniga hösten 2012. 

Utfallet blev 2 401,3 tkr 
exkl bidrag på 1 495 tkr 
från Trafikverket, erhölls 
2013. Kostnaden blev 
942,3 tkr, inkl bidrag på 
1 459 tkr och budget höll. 
Investeringsplanen höll. 
Budget höll. 
Slutsats: Gång- och 
cykelvägen utnyttjats till 
fullo. 

Energieffektivise-
ring 
Budget: 5 000 tkr 
Utfall: 4 386 tkr. 
 

En lista på energieffektiviseringsåtgärder på kommunens 
fastigheter har tagits fram. Åtgärderna  har delats upp i en 
treårig prioriteringslista. Under  2012 har följande åtgärder 
genomförts: Ny behovsstyrt ventilationssystem samt delvis 
tillläggsisolering av vind på Sandbackaskolan Hus B. 
Byte av termostater och termostatventiler på Kråkan 3, 
Sandbackaskolan och Tallbackaskolan. Närvarostyrning av 
ventilation på Camp Gielas. 
 

Ingen skadegörelse. Ínga större 
förseningar. 

Utfallet blev 4386 tkr. 
Alla åtgärder enligt 
priolistan blev ej 
åtgärdade eftersom 
ventilationen på 
Sandbacka blev dyrare än 
förväntat. Budget höll. 
Slutsats: Eftersom 
åtgärderna slutfördes 
under sista delen av året 
har inga 
energibesparingar kunnat 
märkas ännu. Ventilation 
på Sandbacka fungerar 
mycket bättre. 
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Område 
 

Fråga Uppföljning 

Översyn av 
nyttjande av 
anläggningar 
 

Mäta hur sporthallar och andra 
anläggningar nyttjas 

Mätningen är gjort vecka 45, 2012. 
Grundschema Camp Gielas stämmer inte överens Måndag 21.00-22.00, Torsdag 
20.30-22.00 och Söndag 19.00-20.30. 
Grundschema Sporthallen Centrumbadet stämmer inte överens Måndag 22.00-23.00, 
Tisdag 21.00-23.00, Onsdag 19.0-20.00, Lördag 09.00-15.30, 20.00-23.00, Söndag 
09.00-12.00, 14.00-20.00. 
 
 

 
Område 
 

Fråga Uppföljning 

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar hur det 
fungerar med enskilda 
löneförhandlingar/lönetillägg 

Delegationsordning finns som tydliggör delegats befogenheter. Genomgång av denna 
vid årlig utbildning av nya chefer samt vid tematräffar med samtliga chefer. 

Sedan finns upprättad en intern rutin som innebär att löneassistenterna signalerar till 
lönechef/personalchef när redan anställd medarbetares lön ska ändras och om det inte 
finns ett förhandlingsprotokoll eller om fel delegat skrivit på protokollet. Åtgärd vidtas 
löpande under året för att rätta till ev. uppkomna fel. 

Bedömningen är att förhandlingsprotokoll upprättas av delegat och att delegationsordningen 
för enskilda löneförhandlingar följs.
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Internbudget år 2013 
- Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 

Ks § 44  Dnr 00234/2012 042 
 
Kommunfullmäktige har 2012-10-29 § 137 beslutat om budgetramar för 
2013. 
 
Internbudget för kommunstyrelsen har upprättats. 
 
Förslag 
 
Lars Ralph (m) 
Ärendet behandlas efter kommunens totala årsredovisning. 
 
Proposition 
 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att kommunstyrelsen beslutat att inte ändra i dagordningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2013 fastställs. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Lars Ralph (m). 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 44. 1(26) 
 
 

Internbudget kommunstyrelsen 2013  
Tkr    
    
        

Sammanfattning 

Ram inkl. 
löneökning 
2012 Internbudget AVVIKELSE 

    
Kommunfullmäktige 2 321 2 321 0 
    
Kommunstyrelsen 7 718 7 718 0 
    
Tekniska 10 490 10 490 0 
    
Fastigheter -12 137 -12 137 0 
    
Stödfunktionen 31 755 31 755 0 
    
Tillväxtenheten 7 391 7 391 0 
    
Fritid och kultur 13 793 13 793 0 
    
SUMMA Kommunstyrelsen 61 331 61 331 0 
    
    
Affärsverksamhet -3 835 -3 835 0 
    
SUMMA Affärsverksamhet -3 835 -3 835 0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Kommunfullmäktige 2012 2012 2013 
          
     
00100 Kommunfullmäktige    
Slag     
40 Personalkostnader 293 341 329 
41 Personalomkostnader 99 109 106 
44 Övrigt material 16 0 0 
45 Tjänster 37 60 59 
46 Övriga tjänster 1 30 40 
47 Bidrag m.m 0 10 0 
  446 550 534 
      
     
     
00700 Revision    
     
31 Avgifter o ersättningar -95 -75 -70 
40 Personalkostnader 94 136 139 
41 Personalomkostnader 31 43 45 
44 Övrigt material 0 0 7 
45 Tjänster 25 42 34 
46 Övriga tjänster 500 494 455 
  555 640 610 
     
     
00800 Valnämnden    
     
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 4 8 8 
41 Personalomkostnader 2 2 2 
44 Övrigt material 0 0 0 
45 Tjänster 3 0 0 
47 Bidrag m.m 0 0 0 
  9 10 10 
     
     
     
00900 Partistöd    
     
47 Bidrag m.m 712 711 712 
  712 711 712 
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Internbudget 2013 2012 2012 2013 
Tkr Politik   
    
     
00600 Kommunstyrelsen    
      
31 Avgifter o ersättningar 0 0  
40 Personalkostnader 970 811  841 
41 Personalomkostnader 311 260  269 
42 Fastigheter o inventarier 37 10  10 
44 Övrigt material 172 30  30 
45 Tjänster 67 198  198 
46 Övriga tjänster 612 130  130 
47 Bidrag m.m 0 380  380 

48 Skatter,försäkringar m.m 0 0   
  2 169 1 819 1 858 
     
01000 Förlorad pensförmån förtroende    
41 Personalomkostnader 26 0 25 
  26 0 25 
     
02300 Föreningsbidrag    
40 Personalkostnader 5 0 0 
41 Personalomkostnader 2 0 0 
43 Anläggningsmaterial 17 0 0 
46 Övriga tjänster 1 0 0 
47 Bidrag m.m 16 0 0 
  41 0 0 
     
03500 Allmänna utredningar    
      
     
45 Tjänster 0 0 0 
46 Övriga tjänster 0 50 75 
  0 50 75 
      
03600 Strukturåtgärder    
     
44 Övrigt material 6 0  
46 Övriga tjänster 450 0  
47 Bidrag m.m 574 800 690 
  1 030 800 690 
     
      
07200 Fysisk planering    
      
31 Avgifter o ersättningar -28 0 -30 
33 Bidrag 0 -60  
45 Tjänster 79 0  
46 Övriga tjänster 269 275 330 
  320 215 300 
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Internbudget 2013 2012 2012 2013 
Tkr Politik   
    
     
08800 Arvidsjaurs Stadsnät    
      
33 Bidrag 0 0  
46 Övriga tjänster 101 0 101 
  101 0 101 
     
11200 Industrimark    
      
48 Skatter,försäkringar m.m 5 6 5 
  5 6 5 
     
15100 Strukturella insatser    
40 Personalkostnader 8 0 0 
41 Personalomkostnader 3 0 0 
  11 0 0 
     
19100 Näringslivsstöd    
47 Bidrag 78 0 78 
  78 0 78 
     
19300 Stöd till koncernen    
      
47 Bidrag m.m 168  332 
48 Skatter,försäkringar m.m 70 0 0 
  238 0 332 
     
21100 Allmän markreserv    
     
32 Hyror och arrenden -129 -90 -120 
46 Övriga tjänster 6 16 10 
48 Skatter,försäkringar m.m 4 4 4 
  -119 -70 -106 
     
23200 Exploateringsverksamhet    
39 Skatter, räntor m.m -28 0 0 
  -28 0 0 
     
23200 Bostadsmark    
      
31 Avgifter o ersättningar 0 0  
48 Skatter,försäkringar m.m 54 63 55 
  54 63 55 
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Internbudget 2013 2012 2012 2013 
Tkr Politik   
    
      
28400 Bostadsanpassning    
      
31 Avgifter o ersättningar -21  0 
40 Personalkostnader 81 0 0 
41 Personalomkostnader 32 0 0 
42 Fastigheter o inventarier 439 0 0 
43 Anläggningsmaterial 137 0 0 
44 Övrigt material 5 0 0 
45 Tjänster 2 0 0 
46 Övriga tjänster 14 0 0 
47 Bidrag m.m 471 800 775 
  1 160 800 775 
      
33100 Bidrag till vägar    
      
47 Bidrag m.m 750 715 715 
  750 715 715 
      
33200 Bidrag till gårdsbelysning    
      
47 Bidrag m.m 3 15 15 
  3 15 15 
      
36100 Lokal landsbygdstrafik    
      
42 Fastigheter o inventarier 0 40  
43 Anläggningsmaterial 0 0  
45 Tjänster 0 1 760  
46 Övriga tjänster 2 613 40 2 800 
  2 613 1 840 2 800 
      
55900 Bidrag till enskilt va    
      
47 Bidrag m.m 388 25 100 
  388 25 100 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Politik 2012 2012 2013 
          
      
89100 Civilt försvar    
      
33 Bidrag m.m -438 -400 -400 
40 Personalkostnader 151 175 175 
41 Personalomkostnader 59 75 75 
42 Fastigheter och inventerier 3 0 0 
43 Anläggningsmaterial 1 0 0 
44 Övrigt material 1 100 0 
45 Tjänster 8 50 50 
46 Övriga tjänster 109 0 0 
  -106 0 -100 
     
     
 SUMMA 8 734 6 278 7 718 
     
 Ram   7 868 
 Flytt av budget Invest in Norrbotten AB till Tillväxtenheten -75 
 Flytt av budget Strukturmedel för ungdomsinflytande till Kulturen -50 
 Flytt av budget Strukturmedel för Hälsa och säkerhet till Kulturen -25 
    7 718 
     

 Skillnad     0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fritid- och kultur 2012 2012 2013 
          
     
00300 Kultur- o Fritidsnämnden    
Slag     
40 Personalkostnader 0 0 0 
41 Personalomkostnader 0 0 0 
45 Tjänster 3 0 0 
  3 0 0 
     
01500 Hälsa och säkerhet    
44  Övrigt material  0 0 0 
45  Tjänster  9 0 50 

  9 0 50 

     
02300 Föreningsbidrag    
47  Bidrag m.m  113 150 150 

  113 150 150 

     
03600 Strukturåtgärder    

45 Tjänster     50 

    50 
     
44100 Fritidsgård    
Slag     
30 Försäljningsmedel ‐19,6 ‐45,0 -45 
40 Personalkostnader 223,3 194,1 197 
41 Personalomkostnader 88,7 81,7 79 
42 Fastigheter o inventarier 0,0 0,0 0 
43 Anläggningsmaterial 0,0 0,0 0 
44 Övrigt material 33,8 15,0 30 
45 Tjänster 6,1 35,3 5 
46 Övriga tjänster 440,0 413,0 413 
  772 694 678 
     
     
45100 Verksamhetsstöd    
      
46 Övriga tjänster 0 0  
47 Bidrag m.m 349 340 340 
  349 340 340 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fritid- och kultur 2012 2012 2013 
          
 
      
46100 Kulturadministration    
      
30 Försäljningsmedel ‐79 ‐35 -40 
31 Avgifter o ersättningar ‐5 0 -5 
32 Hyror och arrenden 0 0 0 
33 Bidrag m.m ‐87 ‐267 -97 
40 Personalkostnader 576 839 597 
41 Personalomkostnader 228 399 238 
42 Fastigheter och inventarier 1 0 0 
43 Anläggningsmaterial 1 25 25 
44 Övrigt material 90 20 20 
45 Tjänster 102 75 75 
46 Övriga tjänster 35 55 33 
48 Skatter, försäkringar m.m 0 0 0 
  863 1 112 846 
     
     
46200 Bibliotek    
      
30 Försäljningsmedel ‐22 ‐25 -25 
31 Avgifter o ersättningar ‐20 ‐35 -20 
33 Bidrag m.m ‐48 0 0 
40 Personalkostnader 1 395 1 615 1 581 
41 Personalomkostnader 556 650 630 
42 Fastigheter o inventarier 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 0 0 
44 Övrigt material 523 385 360 
45 Tjänster 134 142 130 
46 Övriga tjänster 1 169 1 099 1 099 
48 Skatter, försäkringar m.m 1 0   
  3 688 3 831 3 755 
     
46300 Kulturprojekt    
      
33 Bidrag m.m ‐144 0 -146 
40 Personalkostnader 241 0 243 
41 Personalomkostnader 95 0 97 
42 Fastigheter o inventarier 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 0 0 
44 Övrigt material 9 0 0 
45 Tjänster 1 0 0 
46 Övriga tjänster 4 0 0 
  207 0 194 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fritid- och kultur 2012 2012 2013 
          
      
46500 Medborgarhus    
     
30 Försäljningsmedel ‐547 -910 -600 
31 Avgifter o ersättningar ‐57 0 -60 
32 Hyror och arrenden ‐62 -55 -155 
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 452 608 377 
41 Personalomkostnader 178 253 151 
42 Fastigheter och inventarier 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 13 0 0 
44 Övrigt material 160 20 20 
45 Tjänster 45 466 60 
46 Övriga tjänster 1 459 1 206 1 379 
48 Skatter, försäkringar m.m 0 0   
  1 642 1 588 1 172 
     
      
46700 Barn- och ungdomskultur    
      
31 Avgifter och ersättningar -11 0 -10 
40 Personalkostnader 206 202 207 
41 Personalomkostnader 86 85 85 
44 Övrigt material 5 0 5 
45 Tjänster 8 21 10 
46 Övriga tjänster 16 0 10 
   310 307 307 
     
46800 Lokaler o Anläggningar    
      
46 Övriga tjänster 4 420 4 364 4 364 
  4 420 4 364 4 364 
     
47100 Kulturverksamhet    
Slag     
30 Försäljningsmedel -33 -35 -35 
33 Bidrag m.m -17 -25 -25 
40 Personalkostnader 16 0 0 
41 Personalomkostnader 6 0 0 
44 Övrigt material 13 0 0 
45 Tjänster 8 30 0 
46 Övriga tjänster 110 70 100 
47 Bidrag m.m 41 24 25 
  144 64 65 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fritid- och kultur 2012 2012 2013 
          
     
69100 Kulturskolan    
Slag     
30 Försäljningsmedel -4 -15 -5 
31 Avgifter o ersättningar -107 -144 -110 
40 Personalkostnader 1 122 1 163 1 163 
41 Personalomkostnader 443 478 464 
42 Fastigheter och inventarier 14 0 0 
44 Övrigt material 77 90 90 
45 Tjänster 19 22 20 
46 Övriga tjänster 271 201 200 
47 Bidrag m.m 0 0 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 0 0 
  1 835 1 795 1 822 
     
46900 Budgetbalans    
      
40 Personalkostnader 0 0 0 
41 Personalomkostnader 0 0 0 
46 Övriga tjänster 0 0 0 
  0 0 0 
      
     
 Totaler 14 354 14 245 13 793 
     
 Ram   13 485 
 Löneökning 2012   208 
 Överflytt budget Hälsa&säkerhet samt Ungdomsinflytande 100 
    13 793 
     
 Avvikelse   0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tekniska 2012 2012 2013 
          
     
03500 Allmänna utredningar    
      
40 Personalkostnader 0 40 40 
41 Personalomkostnader 0 15 15 
46 Övriga tjänster 32 45 45 
  32 100 100 
      
05200 Teknisk administration    
Slag     
31 Avgifter o ersättningar -245 -10 -120 
32 Hyror och arrenden -9 0  
33 Bidrag m.m -213 0  
40 Personalkostnader 880 813 900 
41 Personalomkostnader 375 336 385 
42 Fastigheter o inventarier 0 11  
43 Anläggningsmaterial 0 5  
44 Övrigt material 143 52 50 
45 Tjänster 248 277 300 
46 Övriga tjänster 89 60 60 
48 Övr generella kostnader 0 0   
  1 268 1 544 1 575 
     
07200 Fysisk planering    
     
44 Övrigt material 6 0  
45 Tjänster 7 50 65 
46 Övriga tjänster 27 0   
  40 50 65 
     
     
07200 Planverksamhet    
46 Övriga tjänster 10 0 0 
  10 0 0 
     
     
     
07500 Vindkraft    
      
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 0 0 0 
41 Personalomkostnader 0 0 0 
42 Fastigheter o inventarier 0 0 0 
44 Övrigt material 0 0 0 
45 Tjänster 0 0 0 
46 Övriga tjänster 0 0 0 
  0 0 0 
      
11300 Vedgård    
      
32 Hyror och arrenden -21 -32 -29 
43 Anläggningsmaterial 12 0 25 
46 Övriga tjänster 9 21 0 
  -1 -11 -4 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tekniska 2012 2012 2013 
          
     
11600 Fordon och maskiner    
      
30 Försäljningsmedel -1 378 0 0 
31 Avgifter o ersättningar -273 -1 645 -1 700 
40 Personalkostnader 706 727 732 
41 Personalomkostnader 279 294 297 
42 Fastigheter o inventarier 2 0 0 
43 Anläggningsmaterial 24 21 28 
44 Övrigt material 319 300 260 
45 Tjänster 20 25 21 
46 Övriga tjänster 401 335 340 
48 Skatter,försäkringar m.m 14 0 16 
  113 57 -6 
     
     
     
11700 Försäljning    
      
31 Avgifter o ersättningar -1 159 -897 -923 
33 Bidrag m.m -41 0  
40 Personalkostnader 527 377 377 
41 Personalomkostnader 209 186 186 
45 Tjänster 0 36 36 
46 Övriga tjänster 21 145 145 
  -443 -153 -179 
      
21900 Skog    
      
30 Försäljningsmedel -815 0  
31 Avgifter o ersättningar -5 -560 -560 
40 Personalkostnader 0 19 19 
41 Personalomkostnader 0 11 11 
42 Fastigheter o inventarier 0 0  
43 Anläggningsmaterial 6 10 10 
44 Övrigt material 7 20 20 
46 Övriga tjänster 3 0   
  -805 -500 -500 
     
      
31100 Barmarksunderhåll    
Slag     
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 36 54 36 
41 Personalomkostnader 14 22 14 
43 Anläggningsmaterial 52 0 49 
44 Övrigt material 0 0 0 
45 Tjänster 6 0 0 
46 Övriga tjänster 1 007 1 189 905 
  1 115 1 264 1 003 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tekniska 2012 2012 2013 
          
     
31200 Vinterväghållning    
      
31 Avgifter o ersättningar 0 0 0 
33 Bidrag m.m -18 0 0 
40 Personalkostnader 36 37 36 
41 Personalomkostnader 14 15 14 
43 Anläggningsmaterial 68 10 8 
44 Övrigt material 4 20 18 
45 Tjänster 3 10 3 
46 Övriga tjänster 2 411 2 023 2 250 
  2 518 2 116 2 329 
31300 Offentlig renhållning    
      
40 Personalkostnader 36 18 36 
41 Personalomkostnader 14 7 14 
43 Anläggningsmaterial 5 0 0 
44 Övrigt material 0 5 5 
45 Tjänster 0 0 0 
46 Övriga tjänster 425 511 487 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 0 0 
  480 541 542 
      
31400 Offentlig belysning    
      
31 Avgifter o ersättningar 0 -34 -30 
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 36 21 36 
41 Personalomkostnader 14 8 14 
43 Anläggningsmaterial 1 0 0 
44 Övrigt material 6 0 0 
45 Tjänster 0 0 3 
46 Övriga tjänster 1 287 1 437 1 383 
47 Bidrag m.m 12 0 15 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 0 0 
  1 355 1 433 1 421 
      
31500 Parker    
      
30 Försäljningsmedel -107 -100 -100 
31 Avgifter o ersättningar -46 -220 -220 
32 Hyror och arrenden -12 0  
33 Bidrag m.m -596 -185 -185 
40 Personalkostnader 844 803 774 
41 Personalomkostnader 329 324 313 
42 Fastigheter o inventarier 85 25 25 
43 Anläggningsmaterial 93 100 100 
44 Övrigt material 73 61 61 
45 Tjänster 56 15 15 
46 Övriga tjänster 391 311 311 
47 Bidrag m.m 9 0  
48 Skatter,försäkringar m.m 37 0   
  1 155 1 134 1 094 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tekniska 2012 2012 2013 
          
     
33100 Bidrag till vägar    
     
46 Övriga tjänster 3 0   
  3 0 0 
      
411 Camp Gielas    
      
30 Försäljningsmedel -224 -356 -226 
31 Avgifter o ersättningar -258 -130 -154 
32 Hyror och arrenden -7 675 -6 872 -7 183 
33 Bidrag m.m -388 0 -350 
39 Skatter, räntor m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 2 619 2 432 2 695 
41 Personalomkostnader 1 033 1 023 1 130 
42 Fastigheter o inventarier 171 55 55 
43 Anläggningsmaterial 253 90 161 
44 Övrigt material 365 306 301 
45 Tjänster 227 201 176 
46 Övriga tjänster 2 131 1 470 1 553 
47 Bidrag m.m 2 0 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 130 182 177 
49 Övriga generella kostnader 1 0 0 
  -1 613 -1 599 -1 665 
      
41200 Skidspår    
      
31 Avgifter o ersättningar -90 -90 -100 
42 Fastigheter o inventarier 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 0 0 
44 Övrigt material 75 60 60 
45 Tjänster 0 0 0 
46 Övriga tjänster 226 180 205 
47 Bidrag m.m 16 45 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 1 2 2 
  227 197 167 
      
41300 Vittjåkk    
      
42 Fastigheter o inventarier 0 20 0 
43 Anläggningsmaterial 0 32 12 
44 Övrigt material 12 0 0 
45 Tjänster 0 0 0 
46 Övriga tjänster 541 575 540 
  553 627 552 
     
 Skillnad   0 
 



 15(26) 
 
 

Internbudget 2013  Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tekniska 2012 2012 2013 
          
      
41400 Prästberget    
      
31 Avgifter o ersättningar -142 -150 0 
32 Hyror och arrenden 0 0 0 
42 Fastigheter o inventarier 2 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 35 20 
44 Övrigt material 77 60 60 
45 Tjänster 11 0 0 
46 Övriga tjänster 590 545 560 
47 Bidrag m.m 31 45 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 1 2 2 
  569 537 642 
      
      
42400 Bad    
Slag     
30 Försäljningsmedel -686 -730 -730 
31 Avgifter o ersättningar -2 -10 -10 
32 Hyror och arrenden -27 -50 -50 
40 Personalkostnader 1 808 1 912 1 870 
41 Personalomkostnader 712 780 763 
42 Fastigheter o inventarier 62 50 50 
43 Anläggningsmaterial 99 125 135 
44 Övrigt material 137 220 164 
45 Tjänster 66 83 78 
46 Övriga tjänster 102 157 157 
47 Bidrag m.m 0 0 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 22 1 1 
  2 294 2 537 2 428 
      
42500 Föreningsdrivna anläggn    
      
31 Avgifter o ersättningar -34 0  
33 Bidrag m.m 0 0  
42 Fastigheter o inventarier 42 0  
43 Anläggningsmaterial 216 30 50 
44 Övrigt material 22 0  
45 Tjänster 2 22 22 
46 Övriga tjänster 383 300 400 
47 Bidrag m.m 449 391 449 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 6 6 
  1 080 749 927 
      
     
     
 SUMMA 9 949 10 622 10 490 
     
 Ram   10 018 
 Löneökning 2012   472 
    10 490 
     
 Skillnad   0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tillväxtenheten 2012 2012 2013 
          
     

     

03600 Strukturåtgärder    

47 Bidrag m.m 0 0 75

  0 0 75

     
03800 EU-samordning    
      
30 Försäljningsmedel -146 0 0 
31 Avgifter o ersättningar 0 0 0 
33 Bidrag m.m -2 652 -2 686 -2 264 
40 Personalkostnader 1 256 1 286 885 
41 Personalomkostnader 474 699 183 
42 Fastigheter o inventarier 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 0 0 
44 Övrigt material 32 88 83 
45 Tjänster 577 479 333 
46 Övriga tjänster 247 111 780 
48 Skatter, försäkringar m.m 1 0 0 
  -211 -24 0 
     
     
12100 Ungdomar in    
      
31 Avgifter och ersättningar -632 0 0 
33 Bidrag m.m -1 680 -1 835 -2 014 
40 Personalkostnader 698 685 653 
41 Personalomkostnader 276 277 261 
43 Anläggningsmaterial 11 0 0 
44 Övrigt material 485 450 450 
45 Tjänster 642 350 500 
46 Övriga tjänster 192 50 150 
48 Skatter,försäkringar m.m 3 50 0 
  -6 27 0 
      
12200 Ungdomar ut    
      
33 Bidrag m.m -286 0 -630 
40 Personalkostnader 3 -130 336 
41 Personalomkostnader 1 0 134 
44 Övrigt material 13 0 0 
45 Tjänster 260 65 140 
46 Övriga tjänster 1 65 20 
  -9 0 0 
     
13200 Skyddat arbete OSA    
      
33 Bidrag m.m -1 052 -1 200 -1 200 
40 Personalkostnader 1 158 1 300 1 300 
41 Personalomkostnader 455 527 519 
  562 627 619 
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Internbudget 2013  Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tillväxtenheten 2012 2012 2013 
          
      
13400 Feriearbetande ungdom    
      
40 Personalkostnader 283 410 410 
41 Personalomkostnader 113 90 87 
45 Tjänster 3 0  
46 Övriga tjänster 3 0   
  403 500 497 
      
     
14300 Ideum    
     
30 Försäljningsmedel -496 -350 -480 
31 Avgifter o ersättningar -5 0 0 
33 Bidrag m.m -662 -550 -600 
40 Personalkostnader 1 197 995 940 
41 Personalomkostnader 475 463 554 
42 Fastigheter o inventarier 44 100 50 
43 Anläggningsmaterial 350 250 250 
44 Övrigt material 459 200 400 
45 Tjänster 50 150 50 
46 Övriga tjänster 1 212 1 180 1 200 
48 Skatter,försäkringar m.m 22 10 20 
49 Övr  generella kostnader 0 50 0 
  2 645 2 498 2 384 
     
14400 Instegsjobb    
     
33 Bidrag m.m -332 -945 -945 
40 Personalkostnader 394 670 670 
41 Personalomkostnader 155 275 275 
43 Anläggningsmaterial 1   0 
  217 0 0 
     
15100 Strukturella insatser    
     
33 Bidrag m.m -11 -130 -120 
40 Personalkostnader 0 0 0 
41 Personalomkostnader 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 0 0 
44 Övrigt material 0 50 60 
45 Tjänster 11 30 60 
46 Övriga tjänster 0 50 0 
  0 0 0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tillväxtenheten 2012 2012 2013 
          
     
15200 Inflyttningssamordnare    
     
33 Bidrag m.m 0 -600 0 
40 Personalkostnader 233 303 0 
41 Personalomkostnader 92 121 0 
42 Fastigheter o inventarier 0 10 0 
43 Anläggningsmaterial 0 50 0 
44 Övrigt material 0 50 0 
45 Tjänster 16 50 0 
46 Övriga tjänster 0 20 0 
  341 4 0 
     
     
19100 Näringslivsstöd    
     
31 Avgifter o ersättningar -185 0 0 
33 Bidrag m.m -12 -750 -750 
40 Personalkostnader 885 965 851 
41 Personalomkostnader 355 391 345 
43 Anläggningsmaterial 2 4 4 
44 Övrigt material 17 30 20 
45 Tjänster 304 110 150 
46 Övriga tjänster 215 380 200 
47 Bidrag m.m 107 72 107 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 5 0 
  1 687 1 207 927 
     
     
19900 Budgetbalans    
40 Personalkostnader 0 0 190 
41 Personalomkostnader 0 0 75 
  0 0 265 
     
     
43400 Turistbyrån    
     
30 Försäljningsmedel -20 -25 -25 
31 Avgifter o ersättningar -10 -15 -15 
33 Bidrag m.m -101 -65 0 
40 Personalkostnader 493 587 699 
41 Personalomkostnader 195 238 284 
42 Fastigheter och inventarier 2 0 0 
44 Övrigt material 15 40 25 
45 Tjänster 102 100 100 
46 Övriga tjänster 111 32 132 
48 Skatter,försäkringar m.m 4 0 4 
  793 891 1 204 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tillväxtenheten 2012 2012 2013 
          
     
43500 Turistprojekt    
     
33 Bidrag m.m -750 0 0 
40 Personalkostnader 225 0 0 
41 Personalomkostnader 88 0 0 
44 Övrigt material 7 0 0 
45 Tjänster 32 0 0 
46 Övriga tjänster 398 0 0 
  0 0 0 
     
     
66300 Högskoleutbildning    
     
31 Avgifter o ersättningar -106 -104  
40 Personalkostnader 334 330 384 
41 Personalomkostnader 133 134 156 
44 Övrigt material 4 4 4 
45 Tjänster 95 146 95 
46 Övriga tjänster 823 790 509 
48 Skatter, försäkringar m.m 12 12   
  1 294 1 312 1 148 
     
68100 PI kommunalförbund    
     
47 Bidrag m.m 40 272 272 
  40 272 272 
     
74100 Flyktingmottagning    
     
33 Bidrag m.m -1 158 -1 637 -1 113 
40 Personalkostnader 522 398 399 
41 Personalomkostnader 208 161 159 
42 Fastigheter o inventarier 0 5 5 
43 Anläggningsmaterial 7 10 10 
44 Övrigt material 7 10 10 
45 Tjänster 9 10 10 
46 Övriga tjänster 526 1 050 420 
47 Bidrag m.m 99 0 100 
48 Skatter, försäkringar m.m 6 0   
  226 7 0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Tillväxtenheten 2012 2012 2013 
          
     
74200 Ensamkommande barn    
     
31 Avgifter och ersättningar -3 0 0 
33 Bidrag m.m -15 793 -6 440 -13 370 
40 Personalkostnader 6 744 3 333 6 750 
41 Personalomkostnader 2 676 1 400 2 500 
42 Fastigheter o inventarier 152 33 150 
43 Anläggningsmaterial 74 40 100 
44 Övrigt material 657 400 600 
45 Tjänster 207 167 200 
46 Övriga tjänster 2 981 1 067 3 000 
47 Bidrag m.m 4 0 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 42 0 50 
49 Övr generella kostnader 0 0 20 
  -2 259 0 0 
     
     
     
 Totaler 5 722 7 323 7 391 
     
 Ram   7 051 
 Löneökning 2012   265 
 Budgetöverföring strukturmedel Invest in Norrbotten 75 
    7 391 
     
   Skillnad 0
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fastigheter 2012 2012 2013 
     
     
039 Budgetbalans    
32 Hyror och arrenden 0 0 -2 327 
  0 0 -2 327 
     
05300 Energirådgivning    
      
33 Bidrag m.m -140 -280 0 
40 Personalkostnader 95 152 0 
41 Personalomkostnader 38 58 0 
42 Fastigheter o inventarier 6 0 0 
43 Anläggningsmaterial 0 1 0 
44 Övrigt material 0 3 0 
45 Tjänster 15 15 0 
46 Övriga tjänster 1 5 0 
47 Bidrag m.m 0 0 0 
  14 -46 0 
      
05400 EPC/Energieffektivisering    
      
33 Bidrag m.m -495 0 -280 
40 Personalkostnader 0 0 0 
41 Personalomkostnader 0 0 0 
45 Tjänster 437 0 338 
  -58 0 58 
       
11100 Industrilokaler    
      
32 Hyror och arrenden -970 -945 -977 
40 Personalkostnader 27 52 13 
41 Personalomkostnader 12 21 6 
43 Anläggningsmaterial 2 2 0 
44 Övrigt material 6 0 0 
45 Tjänster 0 1 0 
46 Övriga tjänster 410 492 390 
48 Skatter,försäkringar m.m 28 36 24 
  -485 -341 -543 
      
11700 Försäljning    
      
31 Avgifter o ersättningar -147 -162 -130 
40 Personalkostnader 76 100 80 
41 Personalomkostnader 34 40 32 
42 Fastigheter o inventarier 0 5 5 
43 Anläggningsmaterial 6 8 5 
44 Övrigt material 1 1 1 
45 Tjänster 1 2 0 
46 Övriga tjänster 0 1 1 
  -30 -6 -7 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fastigheter 2012 2012 2013 
     
     
211 Allmän markreserv    
     
48 Skatter,försäkringar m.m 4 0 0 
  4 0 0 
     
      
21200 Regl- o saneringsafastigh    
      
32 Hyror och arrenden -607 -607 -303 
40 Personalkostnader 71 117 130 
41 Personalomkostnader 32 49 53 
42 Fastigheter o inventarier 8 0 0 
43 Anläggningsmaterial 3 4 4 
44 Övrigt material 0 1 1 
45 Tjänster 1 1 1 
46 Övriga tjänster 222 349 229 
48 Skatter,försäkringar m.m 4 22 4 
   -265 -64 118 
      
26100 Gemensam verksamhet    
      
31 Avgifter o ersättningar -3 -240 -40 
32 Hyror och arrenden -284 -280 -280 
33 Bidrag m.m -128 0 -128 
40 Personalkostnader 2 358 1 037 966 
41 Personalomkostnader 910 440 415 
42 Fastigheter o inventarier 71 0 0 
43 Anläggningsmaterial 47 25 35 
44 Övrigt material 59 32 60 
45 Tjänster 88 71 122 
46 Övriga tjänster 257 167 380 
47 Bidrag m.m 3 0 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 333 25 333 
  3 714 1 277 1 863 
      
26200 Förvaltningsfastigheter    
      
31 Avgifter o ersättningar -470 -455 0 
32 Hyror och arrenden -739 -1 020 -1 169 
33 Bidrag m.m 0 -20 0 
40 Personalkostnader 223 312 355 
41 Personalomkostnader 100 120 144 
42 Fastigheter o inventarier 2 10 0 
43 Anläggningsmaterial 45 27 33 
44 Övrigt material 102 115 143 
45 Tjänster 3 4 5 
46 Övriga tjänster 1 590 1 624 1 564 
48 Skatter,försäkringar m.m 21 55 22 
  877 772 1 096 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fastigheter 2012 2012 2013 
     
     
26300 Bostads- o affärshus    
      
31 Avgifter o ersättningar  0 0 
32 Hyror och arrenden -1 179 -1 023 -1 082 
40 Personalkostnader 5 28 70 
41 Personalomkostnader 2 13 30 
43 Anläggningsmaterial 29 5 10 
45 Tjänster 1 2 0 
46 Övriga tjänster 432 197 327 
48 Skatter,försäkringar m.m 8 10 7 
  -703 -769 -637 
      
26400 Fritidsfastigheter    
      
31 Avgifter o ersättningar -2 0 0 
32 Hyror och arrenden -6 436 -6 436 -6 436 
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 210 298 369 
41 Personalomkostnader 94 122 151 
42 Fastigheter o inventarier 9 0 0 
43 Anläggningsmaterial 77 39 57 
44 Övrigt material 3 2 2 
45 Tjänster 3 2 3 
46 Övriga tjänster 2 944 2 628 2 614 
47 Bidrag m.m 0 0 0 
48 Skatter,försäkringar m.m 37 88 36 
  -3 061 -3 257 -3 205 
      
26500 Skolfastigheter    
      
31 Avgifter o ersättningar -16 0 0 
32 Hyror och arrenden -16 700 -16 700 -16 700 
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 1 941 2 682 2 642 
41 Personalomkostnader 873 1 111 1 064 
42 Fastigheter o inventarier 74 7 5 
43 Anläggningsmaterial 191 178 175 
44 Övrigt material 256 416 230 
45 Tjänster 27 62 32 
46 Övriga tjänster 4 341 4 574 4 136 
48 Skatter,försäkringar m.m 137 251 137 
  -8 877 -7 420 -8 280 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Fastigheter 2012 2012 2013 
     
      
26600 Barnstugor    
      
31 Avgifter o ersättningar -44 0 0 
32 Hyror och arrenden -2 609 -2 609 -2 609 
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 564 789 808 
41 Personalomkostnader 254 324 326 
42 Fastigheter o inventarier 0 7 0 
43 Anläggningsmaterial 36 41 40 
44 Övrigt material 4 5 6 
45 Tjänster 8 9 9 
46 Övriga tjänster 1 029 1 648 1 130 
48 Skatter,försäkringar m.m 18 48 18 
  -741 261 -273 
      
26900 Civilförsvarsanläggningar    
      
46 Övriga tjänster 11 0 0 
  11 0 0 
     
60300 Ledarutveckling    
48 Skatter,försäkringar m.m 26 0 0 
  26 0 0 
     
     
  -9 574 -9 592 -12 137 
     
 Ram   -12 137 
     
     
 Skillnad   0 
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Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Stödfunktionen 2012 2012 2013 
          
     
01100 Information 119,1 150,0 130,0 
01500 Hälsa och säkerhet 0,0 25,0 0,0 
03100 Ledningsfunktionen 1 067,5 995,2 1 075,0 
03200 Verksamhetsutveckling 104,4 200,0 200,0 
03300 Inköp/planering 0,4 0,0 0,0 
03700 Pers.planering o förhandl 0,0 0,0 0,0 
04100 Ekonomiadministration -108,7 0,0 -84,0 
06800 Rehabiliteringsverksamhet 1,3 0,0 0,0 
17100 Konsumentvägledning 34,8 0,0 0,0 
19300 Stöd till koncernen 132,4 0,0   
 Ledningsfunktionen 1 351,2 1 370,2 1 321,0 
     
     
Verksamhet     
03700 Pers.planering o förhandl 1 406,7 1 455,6 1 398,0 
06100 Personal/rörl kostnader 0,0 0,0 0,0 
06600 Personalvård 0,5 0,0 0,0 
06900 Utbildning 150,3 0,0 0,0 
03700 Pers.planering o förhandl 3,2 0,0 0,0 
06400 Företagshälsovården 0,0 0,0 0,0 
06500 Fackliga företrädare -13,4 -15,1 0,0 
06600 Personalvård 72,9 150,0 100,0 
06700 Arbetsmiljökommitte 36,0 30,0 50,0 
06800 Rehabiliteringsverksamhet 85,1 100,0 125,0 
06900 Utbildning 55,8 175,0 160,0 
65100 Undervisning 2,2 0,0 0,0 
 Personalenheten 1 799,3 1 895,5 1 833,0 
     
     
Verksamhet     
01000 Förl pensförmån förtroend 6,4 0,0  
01100 Information 523,0 529,1 530,0 
02100 Serviceenheten 2 953,9 3 147,0 2 864,0 
02400 Lotteritillstånd -2,3 0,0 0,0 
06600 Personalvård 0,5 0,0 0,0 
08300 Personalutrymmen 71,3 80,0 71,0 
08700 Bilpool 142,7 0,0 0,0 
16600 Varuhemsändning 115,9 70,0 50,0 
17100 Konsumentvägledning 16,1 23,0 55,0 
75100 Gemensam verksamhet 0,8 0,0 0,0 
75700 Pärlan 8,5 0,0 0,0 
08600 Samiskt förvaltningsområd -352,1 5,4 0,0 
 Serviceenheten 3 484,7 3 854,5 3 570,0 
     
     
03300 Inköp/planering 743,3 1 033,5 940,0 
03700 Pers.planering o förhandl 5,3 5,3 5,0 
04100 Ekonomiadministration 2 500,3 2 450,1 2 920,0 
04200 Ekonomisk redovisning 453,7 460,0 460,0 
64100 Undervisning 1,6 0,0 0,0 
04300 Statistik och register 27,4 30,0 30,0 
08200 Upphandling, försäkringar 680,0 645,0 685,0 
 Ekonomi/Upphandling 4 411,6 4 623,9 5 040,0 
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Tkr Stödfunktionen 2012 2012 2013 
          
     
06100 Personal/rörl kostnader 1 980,6 2 219,0 2 073,0 
06200 LÖNESYSTEM 701,0 594,0 821,0 
06300 Pensionsadministration 108,2 90,0 110,0 
 Löneenheten 2 789,8 2 903,0 3 004,0 
     
Verksamhet     
08100 It-enheten 4 612,9 4 811,1 4 684,0 
08400 Leasingdatorer 760,1 155,6 0,0 
 It-enheten 5 373,0 4 966,7 4 684,0 
     
Verksamhet     
08500 Kostenheten gemensamt 1 585,0 643,4 578,0 
64200/195 Parkskolans restaurang 577,6 581,0 686,0 
64200/195 Klockarbackeskolans restaurang 422,5 446,0 676,0 
65200 Sandbackaskolan 1 485,4 1 601,0 1 799,0 
64200 Ringelskolan -Ringelbiten 3 870,1 4 079,6 4 391,0 
77200 Ringelsta - Spiskroken 4 412,2 4 797,2 4 173,0 
 Kostenheten 12 352,8 12 148,2 12 303,0 
     
 SUMMA STÖDFUNKTIONEN 31 562,4 31 762,0 31 755,0 
     
 TILLDELAD RAM STÖDFUNKTIONEN TOTALT  
 Kostenheten   12 324,0 
 Stödfunktioner   18 871,0 
 Överföring budget Hälsa & Säkerhet till Kulturen -25,0 

 
Fördelning budget löneökning 
2012     585,0 

 Summa   31 755,0 
     
 Skillnad   0 
     

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 70 
 
 

 
 
Budget för affärsdrivande 
verksamheter år 2013 – 
Stadsnät 
 
  
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Glen Eriksson 
Ekonomi 

Ks § 45  Dnr 00079/2013 042
 
Budget för Arvidsjaurs kommuns stadsnät för 2013 har upprättats enligt 
kommunfullmäktiges anvisningar för stadsnät. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Godkänna upprättad budget för Stadsnät för 2013. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2013-03-25 § 45. 
 
 

Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Affärsverksamhet 2012 2012 2013 
        
118 STADSNÄT    
     
08800 Arvidsjaurs Stadsnät    
      
31 Avgifter o ersättningar -1 977 -173 -972 
32 Hyror och arrenden 0 -992 -220 
33 Bidrag m.m 0 -38 0 
40 Personalkostnader 221 170 222 
41 Personalomkostnader 87 53 87 
44 Övrigt material 2 25 0 
45 Tjänster 939 400 500 
46 Övriga tjänster 127 325 35 
48 Skatter,försäkringar m.m 1 0   
  -600 -230 -348 
     
 SUMMA STADSNÄT -600 -230 -348 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 71 
 
 

 
 
Budget för affärsdrivande 
verksamheter år 2013 – 
Avfallshantering 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Ekonomi 

Ks § 46  Dnr 00079/2013 042
 
Budget för Arvidsjaurs kommuns avfallshantering för 2013 har upprättats. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Godkänna upprättad budget för Avfallshantering för 2013. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2013-03-25 § 46. 1 (2) 
 

Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Affärsverksamhet 2012 2012 2013 
         
68 AVFALL    
      
56100 Avfallshantering, lagstad    
      
30 Försäljningsmedel -259 0 -235 
31 Avgifter o ersättningar -6 330 -6 046 -6 316 
33 Bidrag m.m -99 -932 -80 
40 Personalkostnader 817 1 150 940 
41 Personalomkostnader 494 466 376 
42 Fastigheter o inventarier 14 45 20 
43 Anläggningsmaterial 37 70 40 
44 Övrigt material 74 91 75 
45 Tjänster 177 176 140 
46 Övriga tjänster 4 534 4 850 4 287 
48 Skatter,försäkringar m.m 70 87 80 
  -472 -43 -673 
     
56200 Slamtömning    
     
31 Avgifter o ersättningar -663 -664 -630 
40 Personalkostnader 51 62 61 
41 Personalomkostnader 20 25 25 
43 Anläggningsmaterial 0 0 0 
44 Övrigt material 1 0 0 
45 Tjänster 28 10 40 
46 Övriga tjänster 644 571 650 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 8 8 
  81 13 154 
     
      
56300 Avfallshantering affärsdr    
      
30 Försäljningsmedel -150 0 -155 
31 Avgifter o ersättningar -1 082 -770 -914 
32 Hyror och arrenden 0 -70 0 
40 Personalkostnader 129 3 0 
41 Personalomkostnader 51 1 0 
42 Fastigheter o inventarier 0 0 0 
43 Anläggningsmaterial 18 0 0 
44 Övrigt material 29 0 20 
45 Tjänster 6 0 0 
46 Övriga tjänster 575 0 425 
   -424 -836 -624 
     
 



 2 (2) 
 

Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Affärsverksamhet 2012 2012 2013 
         
     
56600 Å-nyo    
Slag     
30 Försäljningsmedel -504 -600 -600 
31 Avgifter o ersättningar 0 -70 0 
33 Bidrag m.m -166 -147 -147 
40 Personalkostnader 513 544 537 
41 Personalomkostnader 202 220 217 
42 Fastigheter o inventarier 4 0 10 
43 Anläggningsmaterial 3 8 10 
44 Övrigt material 5 8 8 
45 Tjänster 5 10 10 
46 Övriga tjänster 50 47 50 
  112 20 95 
     
 SUMMA avfall -704 -846 -1 048 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 72 
 
 

 
 
Bidrag för 
rådgivningsverksamhet 
under år 2013 – 
Företagarna i Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Företagarna i Arvidsjaur 
Ekonomi 

Ks § 47  Dnr 00055/2013 052
 
Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag med 78 000 kronor för täckande 
av kostnader för sin rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur under 2013. 
 
Kommunstyrelsen har för år 2012 beviljat 78 000 kronor i bidrag för 
rådgivningsverksamhet. 
 
Förslag 
 
Lars Ralph (m) 
Ärendet bordläggs till dess att kommunens bokslut och årsredovisning 
fastställts, för att säkerställa att det inte strider mot kommunens balanskrav. 
 
Proposition 
 
Två förslag finns. Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ekonomiutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Bevilja Företagarna i Arvidsjaur bidrag med 78 000 kronor för 

verksamhetsåret 2013. 
2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet 

(191). 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Lars Ralph (m) 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 73 
 
 

 
 
Medfinansiering till 
landsbygdsprojekt 
”Genbank Gallejaur 
Lappland” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Systrarna Karlsson i 
Gallejaur 
 
 
 
 
 

Ks § 48 Dnr 00293/2012 008 
 
Stiftelsen systrarna Karlsson i Gallejaur ansöker hos Arvidsjaurs kommun 
om medfinansiering till landsbygdsprojektet ”Genbank Gallejaur Lappland” 
med 143 400 kronor. Projektet genomförs 2013-2014. 
 
Projektet syftar till att bland annat identifiera historisk förekommande 
husdjursraser och odlade grödor och växter i Lappland samt att via 
verksamma genbanker, både i Sverige, Norge och Finland försöka hitta 
gamla sorter av spannmål och nyttjats i norra Sverige. Målet med projektet 
är att sedan sprida information om Gallejaur som genbank för Lappmarken 
samt att skapa ekonomi för djurhållning under och efter projekttiden. 
 
Yttrande i ärendet har inlämnats av EU-samordnare Anne Åberg som anser 
att projektet är mycket intressant och ansökan väl genomarbetad, och det 
finns dessutom flera spår av utvecklingsmöjligheter. 
 
Personal- och arbetsutskottets har 2013-01-14 föreslagit kommunstyrelsen 
att avslå ansökan med anledning att pengar inte finns avsatta i budget. 
 
Under sammanträdet diskuterades vilka andra möjligheter till finansiering 
som skulle kunna vara möjliga för projektet. Bygdemedlen är ett alternativ, 
men i dagsläget är det osäkert hur mycket pengar som finns i kommunens 
bygdemedelskonto, med anledning av att innestående bygdemedel de sista 
åren har använts till två större projekt. 
 
Kommunstyrelsens beslutade 2013-01-16 § 28 att bordlägga ärendet till dess 
att uppgifter finns om hur mycket pengar det är kvar på kommunens 
bygdemedelskonto. 
 
Strukturpengarna som kommunstryrelsen disponerar är intecknade, och det 
finns inga pengar på bygdemedelskontot som kan användas utöver vad som 
regleras i det regelverk som kommunen antagit. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Avslå ansökan med hänvisning till att kommunen saknar pengar för 2013 

till finansiering av projektet. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 74 
 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt – 
kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
 

Ks § 49 Dnr 00040/2012 002
 
Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, 
ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig 
beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
 
Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegerings-
ordning för kommunstyrelsen upprättats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-13 § 46 att anta delegering av 
beslutanderätt – kommunstyrelsen. 
 
Följande tillägg i delegationsordningen föreslås: 
 

Ekonomiutskottet 
Bidrag för rådgivningsverksamhet till Företagarna i Arvidsjaur 
 

Kommunchef, skolchef, socialchef 
Organisation inom den egna förvaltningen. 
 

Upphandlare  
3. Rätt att underteckna skrivelser och inlagor till domstol i 

upphandlingsärenden 
4. Rätt att företräda kommunen i domstol i ärenden rörande upphandling 
5. Rätt att företräda kommunen i domstol i ärenden rörande sekretess i 

upphandlingsärenden 
 

Gatuchef 
Yttrande över remisser från Trafikverket om bärighetsklasser 
 

Arbetsgrupp för samiskt förvaltningsområde  
Besluta om bidrag ur förvaltningsområdets pengar 
 

Projektingenjör/Beredskapsplanerare 
Rätt att vid organisationsförändringar ändra namn i Krisledningsplanens 
bemanningsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 § 140 att återremittera ärendet till 
personal- och arbetsutskottet för översyn utifrån kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Delegering av beslutanderätt fastställs. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-13 § 46 upphör att gälla. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegering av beslutanderätt 
~ Kommunstyrelsen ~ 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut som för 
styrelsen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Vid delegats frånvaro övergår delegationen till närmaste chef. 
 

Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen, dokumentet 
”Gemensamma riktlinjer för styrelsens och nämndernas delegation” samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt 
följande: 
 
 
Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 
 
1. Ansökan om bygdemedel. 

2. Beslut i arkivfrågor rörande gallringsplaner. 

3. Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt. 

4. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt 
bostadsanpassningskungörelsen. 

5. Dokumenthanteringsplaner. 

6. Priser för måltider (personal, gäst, terapeutisk och pedagogisk) 

7. Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist inte 
finns utrymme för behandling av kommunstyrelsen. 
Beslutet ska delges kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

8. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. 
Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan 
beslut fattas. 

9. Beslut om stridsåtgärd. 

10. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef 
för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse. 

11. Avtal om särskild pensionslösning. 

12. Avgångsvederlag, utöver normal uppsägningstid. 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 

1. Bidrag till föreningar och organisationer utanför kommunen som inte berörs av 
kommunens bidragsregler. 

2. Internkredit koncernkontot. 

3. Ombudgeteringar inom givna ramar. 

4. Deltagande i medfinansierade projekt. 

5. Placering av donationsmedel från donationsfonder. 

6. Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist inte 
finns utrymme för behandling av kommunstyrelsen. 
Beslutet ska delges kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

7. Komplettering av gemensam belysningsanläggning enligt villkor i antagna regler 

8. Bidrag för rådgivningsverksamhet till Företagarna i Arvidsjaur 
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Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott 
 
1. Yttrande om är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist inte 

finns utrymme för behandling av kommunstyrelsen. 
Beslutet ska delges kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

2. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och 
organisationer. 

3. Föreningsstöd 

4. Fondstyrelse för stiftelsen Gunhild Steinwalls fond för unga, styrelsen för stiftelsen 
Rolf Steinwalls fond för unga musiker samt stiftelsen Inlandets konstfond. 

 
Arbetsgrupp för samiskt förvaltningsområde 
 
1. Beslut om bidrag som söks ur förvaltningsområdets pengar 

 
Notering: 
 
PERSONALFRÅGOR 
 
Kommunstyrelsen beslutar i följande frågor: 
 
 Personalpolitiska policyfrågor och riktlinjer 
 Riktlinjer och ramar för lokala revisionsförhandlingar 
 Anställning av förvaltningschefer, kommunchef och personalchef 
 
Delegater i personalfrågor är personal- och arbetsutskottet, personalchef,  
kommunchef samt övriga förvaltningschefer. 

Följande gäller inför utövande av delegationsrätten: 
 
Innan delegat fattar beslut skall frågan om jäv prövas med ledning av reglerna om jäv i 
Kommunallagen. Föreligger jäv skall frågan överlämnas för beslut till närmast högre chef.  
Närmast högre chef avgör om jäv föreligger. 
 
Innan delegat fattar beslut i fråga där beslutet är av sådan betydelse för verksamheten att 
nämndsordförande skall vara informerad gäller att: 
 
- information skall kontinuerligt ges under ärendets handläggning. 
- information skall ges innan beslut fattas. 
 
Vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. 
 
__________ 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 

1. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är 
föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 

2. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov 
m.m. 

4. Inköp av mindre markområden understigande 20 000 kronor. 

5. Konvertering av lån. 

6. Återbetalning av lån. 

7. Letter of Intent/Agreement 
(Intresseanmälan/avsiktsförklaring, ej bindande) 

8. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då 
det bedöms som förmånligast för kommunen. 

9. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag. 

10. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 

11. Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell beskaffenhet 

12. Yttranden som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av tidsbrist 
inte finns utrymme för behandling av kommunstyrelse. Sådant beslut ska alltid 
anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. 

13. Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för kommunstyrelsens räkning. 

14. Avyttring av allmän belysningsanläggning enligt villkor i antagna regler. 

 
 
Fritids- och kulturutskottets ordförande 
 

1. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.  
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Kommunchef 
 

1. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
* Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

2. Tillsvidareanställning. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Beslut angående prioritering av kommunens lokalanvändning 
Gäller förvaltningsbyggnadens lokalanvändning. 

5. Beslut om utlämnande av allmän handling. 

6. Ledning och samordning av den kommunala informationsverksamheten. 

7. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

8. Rätt att teckna avtal enligt ”Riktlinjer för projektverksamhet inom Arvidsjaurs 
kommun” antagen av fullmäktige 

9. Rätt att teckna avtal enligt ”Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun” antagen av 
fullmäktige 

10. Rätt att teckna kommunövergripande avtal. 

11. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 

12. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

13. Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag och även träffa förlikning. 

14. Utse beslutsattestanter. 

15. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag. 

16. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

17. Prispengar till Mineraljakten 

18. Organisation inom den egna förvaltningen. 

 
 
Upphandlare 
 

1. Gemensamma upphandlingar och tecknande av kommunövergripande avtal. 

2. Rätt att avbryta upphandling. 

3. Rätt att underteckna skrivelser och inlagor till domstol i upphandlingsärenden 

4. Rätt att företräda kommunen i domstol i ärenden rörande upphandling 

5. Rätt att företräda kommunen i domstol i ärenden rörande sekretess i 
upphandlingsärenden 

 
Informatör 
 

1. Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enligt gällande föreskrifter. 
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Personal reception 
 

1. Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 
2. Tillståndsgivning enligt av kommunfullmäktige antagen torgstadga. 
 
 
Ekonomichef 
1. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 

2. Avskrivning av fordran upp till 10 000 kronor. 

3. Upprättande av avbetalningsplan 

4. Placering av likvida medel. 

 
Chef Tillväxtenheten 
 

1. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

2. Utredningar inom näringslivs- och utvecklingsområdet motsvarande ett 
basbelopp. 

 
Chef Arbetsmarknadsenhet 
 

1. Avtal för arbetsmarknadsenheten inom verksamheten och med etablerade 
samverkansparter 

2. Placering av platser inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

3. Letter of Intent/Agreement 
(Intresseanmälan/avsiktsförklaring, ej bindande) 

 
Flyktingsekreterare/ställföreträdande boendechef 
1.  Introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 

 
Personalchef 
 

1. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 

2. Kollektivavtal. 

3. Omplacering mellan olika förvaltningschefers/kommunchefs ansvarsområden. 
*Anm: Om ärendet avser annat än arbetsbrist skall det beredas i rehabgruppen enligt beslutad 
rehabiliteringsplan. 

4. Revisionsförhandlingar. 
*Anm: Ledningsgruppen utgör förhandlingsdelegation. 

5. Tillsvidareanställning. 

6. Uppsägning. 

7. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

8. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 
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Kultur- och fritidschef 
 

1. Tillsvidareanställning. 

2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Föreningsstöd enligt antagna riktlinjer 

7. Rätt att teckna avtal enligt Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun antagen av 
fullmäktige 

8. Rätt att teckna avtal enligt Riktlinjer för projektverksamhet inom Arvidsjaurs 
kommun antagen av fullmäktige 

9. Utse beslutsattestanter. 

10. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

 
Barn och ungdomskulturchef 
 

1. UngdomsProjektPengar UPP. Projektbidrag maximalt 20 000 kronor. 

 
 
Socialchef 
 

1. Tillsvidareanställning. 

2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

7. Organisation inom den egna förvaltningen. 

 
Chef Individ och familjeomsorg 
 

1. Yttrande angående antagande av hemvärnsmän. 
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Skolchef 
 

1. Tillsvidareanställning. 

2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 

7. Organisation inom den egna förvaltningen. 

 
 
 
Teknisk / Miljöchef 
 

1. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 
*Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef 
överens ska ärendet föras vidare till personal- och arbetsutskottet. 

2. Tillsvidareanställning. 

3. Uppsägning. 
*Anm: Efter samråd med personalchef. 

4. Upphandling enligt ”Inköpspolicy” antagen av fullmäktige. 

5. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen medfinansiering finns 
förutom eget arbete. 

6. Företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar och träffa överenskommelse 
om fastighetsreglering. 

7. Rätt att teckna avtal enligt Riktlinjer för projektverksamhet inom Arvidsjaurs 
kommun antagen av fullmäktige 

8. Rätt att teckna avtal enligt Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun antagen av 
fullmäktige. 

9. Utse beslutsattestanter. 

10. Personalfrågor, enligt not. sidan 3 
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Fastighetschef 
 

1. Utarrendering/upplåtelse av kommunens mark om högst fem år i sänder (avser 
kvartersmark och skogsmark etc) 

2. Överlåtelse eller upplåtelse till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser 
fastställda av kommunfullmäktige 

3. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser 
fastställda av kommunfullmäktige 

4. Uthyrning av bostäder och andra lokaler i fastigheter samt förhyrning av lokaler, 
bostäder, såvitt gäller upplåtelse/förhyrning för tid av högst tio år i sänder 

5. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera 

 
 
Projektingenjör/Beredskapsplanerare 
 

1. Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp enligt 
bostadsanpassningskungörelsen.  

2. Rätt att vid organisationsförändringar ändra namn i Krisledningsplanens 
bemanningsplan. 

Efter revidering ska beredskapsplanen skrivas om och märkas på första sidan med 
revideringsdatum samt överlämnas till kommunens diarium.  

3. Ansvar för byggnadsregister, lägenhetsregister samt adressregister. 
 

 
Planingenjör 
 

1. Yttrande till polisen angående upplåtelse av offentlig plats. 
 
 
Enhetsledare Parker 
 

1. Bidrag till underhåll av enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige fastställda 
bidragsregler. 

2. Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning enligt av kommunfullmäktige 
fastställda bidragsregler. 

3. Iståndsättning för enskilda vägar enligt antagna bidrags villkor. 

4. Bidrag till enskilda vatten och avloppsanläggningar enligt antagna villkor av 
kommunfullmäktige. 

5. Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark enligt gällande lagar, 
förordningar och kungörelser avseende jakt. 

6. Markupplåtelse av offentlig plats för uppställning på gatu- och parkmark (utanför 
torgplatser enligt torgstadgan) 
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Gatuchef 
 

1. Anslutning till kommunens vatten och avloppsnät inom verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. 

2. Avstängning från service kunden inte betalar för 

3. Förbud mot trafik med fordon 

4. Tillstånd att lägga ledningskabel i gata. 

5. Utplacering av blomlådor på kommunens gator 

6. Vägvisning vid kommunens vägar 

7. Tillstånd att klassa fordon som fordonsvrak 
(för att kunna skicka fordonen till skrotning). 

8. Yttrande över remisser från Trafikverket om bärighetsklasser 

 
 
Chef Renhållning/Avfall 
 

1. Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde 
(maximalt 12 tillstånd per år) 

2. Beslut om uppehåll i sophämtning. 

 
__________ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 75 
 
 

 
 
Ansökan om köp av tomter 
på fastigheten 
Abborrträsk 2 
– Abborrträsk 
bygdeförening med 
omnejd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Abborrträsk bygdeförening 
Tillväxtenheten 
Tekniska 
 
  

Ks § 50 Dnr 00282/2012 253 
 
Abborrträsk bygdeförening med omnejd ansöker om att få köpa tomter på 
fastigheten Abborrträsk 2 för 1 krona. Föreningen vill sedan marknadsföra 
tomterna på hemsida, via kontakter och via ett marknadsföringsprojekt som 
bedrivs av byn. 
 
Tomterna som ägs av kommunen har funnits i 20 år med framdraget vatten 
och avlopp, el och gatubelysning men har inte marknadsförts av kommunen 
eller bjudits till något företag på dessa 20 år. 
 
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet och avråder en försäljning av flera 
skäl, bland annat likabehandlingsperspektivet och att en försäljning skulle 
innebära en omfattande reaförlust. 
 
Tekniska kontoret anser att en bättre strategi för att få tillstånd en inflyttning 
till Abborrträsk skulle vara att kommunen tillsammans med 
bygdeföreningen tar fram ett marknadsföringsmaterial gällande byn och 
kommunens tomter som föreningen sedan skulle ha möjlighet att använda 
sig av vid sin egen marknadsföring av byn. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ansökan om köp av fastigheten Abborrträsk 2 avslås. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 76 
 
 

 
 
Förköpsrätt alternativ hyra 
av del av fastigheten 
Arvidsjaur 6:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Tekniska 

Ks § 51 Dnr 00292/2012 253 
 
En skrivelse har inlämnats från en privatperson som önskar få förköpsrätt 
alternativt hyra del av fastigheten Arvidsjaur 6:1.  
Sökanden äger fastigheten Ratten 3 som ligger i anslutning till aktuell mark. 
 
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet och avråder från att erbjuda 
sökande förköpsrätt eller arrende av gällande markområde. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ansökan om förköpsrätt alternativt arrende av del av fastigheten 6:1 

avslås. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 77 
 
 

 
 
Riktlinjer för kommunala 
feriearbeten 
 
 

Ks § 52 Dnr 00185/2012 029
 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-05 § 33 om regler och rutiner för 
Arvidsjaurs kommuns feriearbeten. Rutinerna innebär bland annat att elever 
från och med åk 9 – gymnasiets åk 2 ska erbjudas feriearbete. 
 
Med anledning av besparingar inom kommunstyrelsens verksamheter 
beslutade kommunfullmäktige 2010·02·22 § 28 om en åtgärdsplan som 
innebar begränsningar i rutinerna för åren 2010-2012. Anslaget för 
feriearbetande ungdom drogs för samma tid ner med 450 tkr, från 938 tkr till 
488 tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-11 § 169 att ge Jerry Johansson i 
uppdrag att bevilja feriearbete till ungdomar som slutat gymnasiets åk 2, 
med anledning av att alla kommunala ferieplatser inte hade tillsatts och att 
många äldre ungdomar saknade arbete under sommaren. Åtgärden 
finansierades av överskott i årets budget för feriearbete, ca 80 tkr. 
 
Jerry Johansson tog beslut i ärendet 2012-07-04, där han även initierade en 
översyn eftersom åtgärdsplanens direktiv går ut vid årsskiftet 2012 och att 
kommunstyrelsen på nytt måste ta beslut om riktlinjerna från 2010 ska 
kvarstå eller om de måste ändras. 
 
Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott har behandlat ärendet 
2012-09-24 § 15 samt 2013-03-04 där beslut togs om återremiss för 
komplettering. 
 
Bengt Norén, chef arbetsmarknadsenheten, har inlämnat kompletteringar till 
ärendet. 
 
Under överläggningen diskuteras de olika delarna i det förslag som lämnats 
till kommunstyrelsen. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 78 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Bengt Norén 
 

forts. Ks § 52 
 
Förslag 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Tillägg - ”Lönen fastställs efter förhandling med berörda fackförbund”. 
 
Lotta Åman (s) 
Tillägg att till år 2014 ska en definition av begreppet ferier göras, om det ska 
innefatta även andra ferier än sommarlov. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen var för sig, varefter hon 
förklarar att kommunstyrelsen bifallit desamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Rutiner för kommunala feriearbeten antas. 
2. Utvärdering ska lämnas till kommunstyrelsens oktobersammanträde, som 

även ska innehålla en definition av begreppet ferier kan innefatta andra 
ferier än sommarlov. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 52. 
 
Riktlinjer för feriearbeten inom Arvidsjaur kommun 
 
Generellt 
 

Feriearbeten inrättas hos kommunens förvaltningar, bolag och hos ideella föreningar och 
organisationer, efter inventering av ferieplatser som sker inför varje säsong. 
 

Feriearbetena ska löpa i tvåveckorsperioder och innehålla arbetsuppgifter som fyller arbetsdagen. 
 

Arbetstiden får vara högst 6 timmar/dag och maximalt 30 timmar per vecka. 
Gällande arbetstidslagar ska följas. 
 

Budget för feriearbeten anslås i samband med beslut av kommunstyrelsens internbudget. Löner till 
feriearbetande ungdom förhandlas av personalenheten med berörda fackförbund varje år. 
Eventuella ersättningar för obekväm arbetstid eller andra tillägg utöver ordinarie lönekostnad 
betalas av respektive verksamhet. 
 

Feriearbetarnas introduktion vid arbetsplatsen ska ske enligt de instruktioner som lämnas till 
verksamheterna inför säsongstarten. Vid samma tillfälle ska verksamheterna informeras om 
rutinerna runt lönerapportering. 
 

För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. 
De som tar emot feriearbetande ungdom i sin verksamhet ansvarar för arbetsledning och att 
AFS 1996:1 följs. 
 
Vid anställning av feriearbetande ungdom gäller följande 
 

Annonsering av feriearbeten görs på Arvidsjaurs kommuns hemsida, Fridhemsskolan, 
Sandbackaskolan och Arbetsförmedlingen. 
 

Feriearbeten erbjuds ungdomar folkbokförda i kommunen som har gått ut årskurs 9 och de som är 
inskrivna i gymnasieskolans åk 1. Detta gäller även asylsökande ungdomar som tillhör samma 
åldersgrupp. 
 

Asylsökande ungdomar som erbjuds feriearbete ska ha samordningsnummer samt tillståndet 
AT-UND (Undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd). 
 

Ungdomar inskrivna inom gymnasiesärskola erbjuds feriearbete till och med första sommaren 
efter avslutade studier inom gymnasiesärskolan. 
 

Tilldelning av feriearbete ska genom lottning, och de som inte erbjudits något arbete ska få besked 
om det, och att de kan komma ifråga om någon tackar nej. Vid tilldelningen ska hänsyn tas – så 
långt det är möjligt - till ungdomarnas egna önskemål. 
 

Socialtjänsten har möjlighet att begära förlängd ferieperiod med upp till två veckor för de 
ungdomar som har behov av det. Platserna får dock inte tas ur ordinarie tilldelning, utan endast ur 
de platser som blivit över. Ersättning för ordinarie period betalas av budgeterade pengar för 
feriearbeten, och tillkommande veckor av socialtjänsten. 
 

I det fall det finns ytterligare platser över som inte kan tillsättas, får platserna användas av 
socialtjänsten. Socialtjänsten ska meddelas i god tid om hur många platser de har att disponera. 
Finns därutöver platser kvar, kan de tilldelas ungdomar skrivna i andra kommuner under 
förutsättning att hemkommunen betalar lönen. 
 
Övrigt 
 

Ungdomarna ansvarar själva för arbetskläder samt resor till och från arbetet. 
Om skyddskläder eller annan skyddsutrustning måste användas, ska verksamheten stå för dem. 
__________ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 79 
 
 

 
 
Entledigande som ersättare 
i personal- och 
arbetsutskottet 
– Cathrin Vikström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Cathrin Vikström 
Johnny Bäckström 
Reception 
Löner 
 

Ks § 53 Dnr 00017/2013 102 
 
Cathrin Vikström (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsen. 
 
Cathrin Vikström har också en ersättarplats i kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott, varför fyllnadsval måste göras. 
 
Fullmäktige tog beslut om entledigande 2013-02-25 § 20. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Johnny Bäckström (s) väljs som ersättare i kommunstyrelsens personal- 

och arbetsutskott. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 80 
 

 

 
 
Entledigande som ersättare 
i kommunstyrelsens 
personal- och arbetsutskott 
- Jan-Åge Mikalsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Jan Åge Mikalsen 
Marcus Lundberg 
Reception 
Löner 
 

Ks § 54 Dnr 00009/2013 102
 
Jan-Åge Mikalsen (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Jan-Åge Mikalsen beviljas entledigande som ersättare i 

kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 
2. Marcus Lundberg (s) väljs som ersättare i personal- och arbetsutskottet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 81 
 

 

 
 
Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens fritids- 
och kulturutskott 
- Kristina Bäckström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kristina Bäckström 
Martin Nilsson 
Reception 
Löner 
 

Ks § 55 Dnr 00057/2013 102
 
Kristina Bäckström (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kristina Bäckström beviljas entledigande. 
2. Martin Nilsson (c) väljs som ordinarie ledamot i fritids- och 

kulturutskottet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 82 
 

 

 
 
Entledigande som ledamot 
i hälso- och trygghetsrådet  
- Mats Klockljung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Mats Klockljung 
Bjarne Hald 
Löner 
Reception 
Kristina Grubbström 
 

Ks § 56 Dnr 00056/2013 102
 
Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
hälso- och trygghetsrådet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Mats Klockljung beviljas entledigande. 
2. Bjarne Hald (c) väljs som ledamot i hälso- och trygghetsrådet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 83 
 
 

 
 
Ansökan om bidrag 
- Samernas 
utbildningscentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Samernas utbildningscentrum 
Susanne Stenberg 
 

Ks § 57 Dnr 00006/2013 109
 
Samernas utbildningscentrum ansöker om aktivitets, kultur- och språkbidrag 
på 5 000 kronor som delfinansiering för genomförande av 
jubileumsaktiviteter och att kunna ge kvalitativ samiskspråkig service under 
Samernas folkhögskolas/Samernas utbildningscentrums 70-års jubileum 
 12-13 juni 2013 i Jokkmokk. 
 
Arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde har behandlat ansökningen 
och föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan eftersom ovanstående är en 
aktivitet utanför kommunen och är inte i linje antagna kriterier för 
bidragsansökningar.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Ansökan avslås med hänvisning till att statsbidraget för samiskt 

förvaltningsområde i första hand ska användas inom kommunen. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 84 
 
 

 
 
Handlingsplan samisk 
förvaltning – Arvidsjaurs 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Susanne Stenberg 
 

Ks § 58 Dnr 00006/2013 109 
 
Förslag till handlingsplan för Arvidsjaurs kommun som samisk 
förvaltningskommun har upprättats. 
 
Handlingsplanen innehåller riktlinjer för arbetet med att stärka den samiska 
befolkningens ställning i Arvidsjaurs kommun. Handlingsplanen beskriver 
kommunens övergripande mål och inriktning, och ska samtidigt vara ett 
verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att skydda och stärka 
samernas lagliga rättigheter och ställning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Handlingsplan ”Arvidsjaurs kommun som samisk förvaltningskommun” 

antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 85 
 
 

 
 
Plan för mottagning av 
Lulebor vid dammhaveri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 59 Dnr 00232/2011 180 
 
Luleå kommun har tillsammans med Boden, Jokkmokk samt länsstyrelsen i 
Norrbottens län tagit fram scenarier för dammhaverier utifrån Vattenfalls 
modeller och konsekvensanalyser. Detta ger aktörerna ett underlag för att 
kunna beräkna vattennivåer och ankomsttider för vattenflöden samt en 
förevisning om de eventuella beslut kommunen måste ta. Vid ett dammbrott 
i Lule älv kan berörda kommuner behöva utrymma hela eller delar av 
kommunen beroende på vilken damm som brister. För Luleå kommuns del 
är det främst Suorva och Seitevare som medför behov av utrymning. Enligt 
modellerna förväntas vattnet nå kustområdet ungefär 24 timmar efter att ett 
dammbrott skett. Vid ett dammhaveri i Suorva kommer 100 000 
norrbottningar att behöva utrymmas pga. att elförsörjningen och annan 
viktig infrastruktur slås ut tillfälligt eller helt. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13 § 141 att i samråd med Luleå 
kommun ta fram en översiktlig planering för hur mottagandet ska ske vid ett 
första utrymningsskede vid stort dammhaveri i Lule älv samt att när den 
översiktliga planeringen är framtagen ta ställning till mottagande av 
Lulebor.  
 

Samtliga av länets övriga kommuner har redan svarat ja på Luleå kommuns 
förfrågan. Vissa kommuner har påbörjat planeringsarbetet men ingen 
kommun har en färdig plan för ett eventuellt mottagande.  
 

Tekniska kontoret har för Arvidsjaurs kommun påbörjat planeringen för 
mottagande av lulebor vid ett eventuellt dammhaveri. Eftersom planen är 
beroende av uppgifter från andra aktörer som exempelvis Försvarsmakten 
har det inte varit möjligt att hittills färdigställa en plan att redovisa till 
kommunstyrelsen.  
 

Eftersom Luleå kommun under november månad planerar att gå ut med 
information till allmänheten där det framgår var befolkningen avses 
utrymmas, anser tekniska förvaltningen att det vore lämpligt att redan i 
dagsläget besvara Luleå kommuns förfrågan om mottagande av lulebor. 
 

Kostnaden för planeringsinsatserna finansieras genom statens bidrag för 
kommunens uppdrag i krishanteringssystemet.  
 
Kommunstyrelsen har 2012-10-15 § 218 beslutat att Arvidsjaur kan ta emot 
3 000 lulebor vid ett eventuellt damhaveri. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 86 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Luleå kommun 
Tekniska 
 
 

forts. Ks § 59. 
 
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till översiktlig plan för 
mottagande av luleåbor vid ett eventuellt dammhaveri och föreslår att 
kommunstyrelsen antar föreslagen plan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Plan för mottagande av Lulebor vid dammhaveri antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 87 
 
 

 
 
Regler för bidrag till 
skötsel och underhåll av 
skoterleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Martin Nilsson 
Johan Lundgren 
Camp Gielas 
Tillväxtenheten 
Arvidsjaurs 
Föreningssamverkan 
Arvidsjaurs snöskoterförening 
Kristina Grubbström 
 
 

Ks § 60 Dnr 00286/2012 052
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2001-11-19 § 78 att anta regler för 
driftsbidrag till skoterleder i Arvidsjaurs kommun som innebär ett maximalt 
bidrag på 38 000 kr/år. Bidrag ska ges med 3 000 kr/klubb och 270 kr/ mil 
spår. 
 
Fritids- och kulturutskottet beslutade 2012-11-19 § 26 att göra en översyn av 
regler för bidrag till skötsel och underhåll av skoterleder. 
 
Skoterturismen ökat kraftigt i kommunen. Trycket från turistföretagen att 
det ska finnas fina preparerade skoterleder ökar i takt med deras event. 
Skoterföreningarna har varken personella eller ekonomiska resurser att 
underhålla alla leder. 
 
Det är viktigt att komma fram till en långsiktig lösning där man ser 
skoterturismen som en del av infrastrukturen i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag till nya regler 

för skötsel och underhåll av skoterleder. 
2. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från; 

- Kommunstyrelsen, Martin Nilsson (c) 
- Fritids- och kulturutskottet, Johan Lundgren (s) 
- Camp Gielas 
- Tillväxtenheten 
- Arvidsjaurs Föreningssamverkan 
- Arvidsjaurs snöskoterförening 

3. Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström utses som sammankallande. 
4. Redovisning av förslaget ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 17 juni, 2013. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ekonomiskt stöd till 
Rallarmuseet i Moskosel 
och hembygdsföreningarna 
i Glommersträsk och 
Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hembygdsföreningen i 
Glommersträsk  
Arvidsjaurs Hembygdsförening 
Moskosels Rallarmuseum 
 

Ks § 61 Dnr 00035/2013 052 
 
Hembygdsföreningarna i Glommersträsk och Arvidsjaur ansöker om ett 
årligt ekonomiskt stöd. 
 
Föreningen Moskosels Rallarmuseum ansöker om ett driftsbidrag med 
50 000 kr för år 2013. 
 
I fritids- och kulturutskottets budget finns inget utrymme för ekonomiskt 
stöd, ej heller något utrymme att göra om reglerna inom budgetram.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-11 § 157 att uppdra till fritids- och 
kulturutskottet för att se över framtida lösningar för kommunens 
hembygdsgårdar i samband med översyn av kulturmiljöplanen. 
 
Fritids- och kulturutskottet har 2013-03-11 beslutat att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen, eftersom arbetet med översyn av kommunens 
kulturmiljöplan just har påbörjats. 
 
Förslag 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Årsredovisning, resultat- och balansräkning samt budget för år 2013 begärs 
in från föreningarna. 
I avvaktan på att översyn av kulturmiljöplanen har färdigställts, får 
ekonomiutskottet i uppdrag att med hänsyn till ansökan och ovanstående 
kompletteringar ta beslut i ärendet för 2013. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på lagt förslag, varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Årsredovisning, resultat- och balansräkning samt budget för år 2013 

begärs in från föreningarna. 
2. Ekonomiutskottet får i uppdrag att ta beslut i ärendet för 2013. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ungdomssatsningar efter 
ungdomars önskemål 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 

Ks § 62 Dnr 00268/2012 869
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Ungdom: Satsa pengar på det ungdomar verkligen vill göra 
 

Under en epok har mycket pengar spenderats på kulturevenemang, 
som visserligen är bra för de som är intresserade, men för de 
ointresserade är det inte roligt. 
 

När skolelever dessutom tvingas gå på dessa aktiviteter så tar fler och 
fler avstånd ifrån dem. 
På grundskolan och gymnasieskolan är det säkert inte mer än 1/5 som 
uppskattar detta. 
 

För att ändra på det bör man inte tvinga elever att närvara och erbjuda 
andra evenemang, som inte har med kultur att göra. Andra sätt är att 
man lägger ner dessa ''kulturgrupper" och inför en direkt demokrati där 
samhället och skolelever får välja mellan ett visst antal evenemang de 
vill ska ta plats i kommunen. 
 

Exempelvis; "Vi ska utföra 3 evenemang, vilka vill ni delta i?" 
 

Då får man välja de som verkar intressant och man får då en mer 
rättvis selektion utav evenemang.” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 § 132 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Barn- och ungdomskulturchef Camilla Freedman har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Lämna svar till förslagsställaren enligt bilaga. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 62. 
 
 
 
 
 
 

Svar på medborgarförslag – Ungdomssatsningar efter ungdomars önskemål 
 
Förskolan och hela grundskolan har 100.000 kr till kultur som ska fördelas över året. Ett 
evenemang kostar allt från 5.000 kr till 25.000 kr. Detta innebär i praktiken att förskolan 
och grundskolan har förhållandevis lite pengar till kultur. De pengar som finns har 
eleverna inflytande över genom kulturgrupperna på Fridhemsskolan och 
Sandbackaskolan. Det är öppet för alla elever att vara med i Kulturgrupperna. 
 
I Arvidsjaur har politikerna antagit en kultur(läro)plan som säger hur pengarna ska 
användas i stort. Även skolans läroplan fastställer hur kultur ska ingå i undervisningen. 
Läroplanen kan varken elever, personal eller kommunen påverka då det är ett statligt 
styrdokument. 
 
Utöver detta så söker tjänstemän pengar från olika instanser. Skapande skola söks via 
Kulturrådet och dessa pengar är låsta till det ändamål de söks för. Elever kan dock alltid 
komma med förslag vilket estetiskt uttryck vi bör söka pengar till. Kontakta elevråden, 
mentor eller rektor för detta. 2012 hade vi även filmprojektpengar via Svenska 
filminstitutet. Det finns också ungdomar som har arrangerat kulturevenemang med medel 
från Landstingets Snabba ryck, Leader Lapplands HJÖRDIS eller kommunens 
Ungdomsprojektpengar. Alla projektpengar är låsta till det projekt man har sökt dem till. 
 
Kultur ingår som en del av undervisningen. På din fritid kan du välja vad du ska gå på 
men på skoltiden ska du även få upp ögonen för sådant som du har lite kunskap om. Vill 
du påverka kulturinköp kan du gärna söka dig till skolans kulturgrupp. Kulturgruppen är 
till för er elever så att ni ska kunna ha inflytande över kulturarrangemangen på skolorna. 
Men det innebär inte att ni kan välja bort kultur i skolan. Detta är styrt via demokrati på 
så sätt att våra politiker nationell och kommunalt har tagit ett beslut att kultur ska vara en 
integrerad del av skolans arbete. Vi – elever och personal – kan inte välja bort kulturen 
men däremot diskutera och välja vilken kultur vi ska köpa in. 
 
I högstadiet får man ofta lite mer kultur än andra elevgrupper. Det beror på att hela skolan 
ryms i biosalongen och att de oftast tar in full salong för äldre elever men inte för yngre.  
 
_____ 
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Förlängning av projekt 
EntreprenörCentrum 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
ALMI 
Tillväxtenheten 
 

Ks § 63 Dnr 00250/2010 008
 
Arvidsjaurs kommun är medfinansiär i projektet EntreprenörCentrum 
Norrbotten med ALMI Företagspartners som projektägare. 
 
Projektet har pågått sedan 1 jan 2011 och avslutas 31 december 2013. 
Huvudsakligt innehåll är nystartsrådgivning, nystartsrådgivning för personer 
med utländsk bakgrund, kunskapsseminarier kring entreprenörskap och 
innovationer, utveckling av innovativa idéer, affärsutvecklingsprogram och 
mentorskap. 
 
EU:s strukturfond finansierar ca 50% av projektet och nuvarande 
strukturfondsperiod avslutas december 2013. EU:s långtidsbudget är nyligen 
bestämd, men det är ännu inte klart när man kan söka projektmedel för 
kommande strukturfond. Troligtvis kommer det vara i mitten av 2014 och 
projektstart januari 2015. Det är klart att Tillväxtverket blir förvaltande 
myndighet av strukturfondsmedlen och att Region Västerbotten skriver 
strukturfondsprogrammet för Västerbotten och Norrbotten. Hur mycket 
medel kommer finnas i fonden eller om verksamheten i nuvarande projekt är 
prioriterat område är ännu inte klart. 
 
Intresset kring innovationer är stort. ALMI kommer därför också under vår 
och sommar bedriva ett aktivt samråd med medfinansiärerna där de vill 
klarlägga ambitioner och önskningar om hur rådgivning till nya företagare 
och innovatörer på bästa sätt genomförs i de medverkande kommunerna.  
 
För att bevara kunskapen som finns i projektet hos affärsutvecklings-
konsulter och fortsätta med rådgivning kring entreprenörskap och 
innovationer vill ALMI se en lösning för hela 2014. 
 
Förlängningen innebär inte någon merkostnad för Arvidsjaurs kommun. 
 
ALMI föreslår att kommunstyrelsen förlänger projektet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Förlänga projektet till 31 maj 2014 inom ramen för kommunens totala 

medfinansiering, under förutsättning att Tillväxtverket godkänner ansökan.
2. En dialog förs om hur verksamheten ska bedrivas från 

1 juni 2014 – 31 december 2014. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  
 

Utdragsbestyrkande
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Bokslut och årsredovisning 
år 2012 för Arvidsjaurs 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 64 Dnr 00076/2013 042
 
Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 
2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är – 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011).  
I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av 
återbetalade premier från Afa-försäkringen samt jämförelsestörande 
kostnader på – 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. 
 

Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 
Mkr högre än budgeterat. 
 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012,
och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. 
 

Ajournering mellan kl. 14.00-14.10 på begäran av Johan Lundgren. 
 

Förslag 
 

Sven-Olov Granlund (c) 
Återremiss till förvaltningarna för att göra en djupare analys som visar utfall 
mot budget. 
Ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 8 april för att bereda 
ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Johan Lundgren (s) 
Årsredovisningen godkänns, eftersom åtgärder med anledning av 
underskottet behandlas i separat ärende. 
 

Proposition 
 

Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. 
 

Efter avslutad proposition förklarar ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Årsredovisning för 2012 godkänns. 
 
_____ 
 
 
Reservation 
Sven-Olov Granlund (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och 
Lars Ralph (m). 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Åtgärder med anledning 
av 2012 års resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Johnny Högberg 
 

Ks § 65 Dnr 00078/2013 042 
 
Med anledning av årets underskott diskuterades åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans. 
 
Koncernledningen har startat ett arbete med jämförelser at likvärdiga 
kommuner, utifrån den redovisning som lämnades vid ekonomidagen den 
5 februari. Syftet är att ta fram lämpliga nyckeltal för att hitta 
effektiviseringar i verksamheterna. 
 
SKL erbjuder sedan hösten 2001 ett aktivt stöd till kommuner med 
betydande ekonomiska svårigheter. Analysgruppen har idag genomfört 
analyser i cirka 150 kommuner. Återbesök har gjorts i ett trettiotal 
kommuner. 
 
Förbundet erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av 
kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en 
bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren. 
 
Två typer att uppdrag erbjuds: Analys och Kickoff 
 

Analys 
I analysuppdraget görs intervjuer med ledande politiker och tjänstemän samt 
en enkätundersökning bland de intervjuade. Detta ligger sen till grund för 
avsnittet om hur styrningen fungerar idag. 
Pris: 75 000 kronor (inklusive resor och omkostnader). 
 

Kickoff 
Kickoffuppdraget är en förenklad variant av Analysen och omfattar t ex inte 
intervjuer av politiker och tjänstemän och har ett begränsat avsnitt kring 
ekonomistyrning. 
Pris: 40 000 kronor (inklusive resor och omkostnader). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Avvakta koncernledningens rapport 
2. Tjänsten Analys köps av Sveriges Kommuner och Landsting 
3. Pengarna tas från verksamhet 035, allmänna utredningar 
4. Verksamheterna uppmanas att hitta samverkansområden med andra 

kommuner där effektiviseringar kan uppnås 
5. Kommunchefen får i uppdrag att redovisa hur långt arbetet kommit vid 

ekonomiutskottets sammanträde i juni 2013. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning för 
VA-verksamheten år 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 66 Dnr 00077/2013 042
 
Från och med 2007-01-01 gäller ”Lagen om allmänna vattentjänster 
2006:412”. Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra 
verksamheter med resultat och balansräkningar. 
 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som 
finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra 
godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. 
 
Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st avloppspump-
stationer, 18 t vattenverk och drygt 211 km ledning. 
 
VA-enheten har upprättat årsredovisning utifrån de riktlinjer som redovisats 
till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Årsredovisning 2012 för kommunens VA-verksamhet godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 66. 1 (8) 
 

 
VA-Enheten 
 
Årsredovisning 2012-01-01—2012-12-31 
 
Verksamhet 
 

VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens 
verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på 
ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 
2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.  
 
Årets händelser 
 

 Totalt under året har vi åtgärdat 10 vattenläckor. Det är i huvudsak mindre läckor.  
 Högreservoaren i Arvidsjaur har rengjorts. 
 UV-ljus är monterat i Arvidsjaurs vattenverk. 
 UV-ljus är monterat i Järvträsks båda vattenverk sedan vi haft problem med vattnet. 
 Vi har tagit fram en strategisk vattenförsörjningsplan över Arvidsjaurs samhälle som kommer att 

vara en del i översiktsplanen. 
 Nytt vattenskyddsområde för Arvidsjaur samhälle har påbörjats 2012. 
 I Lauker och Auktsjaur hade inte de gamla vattenskyddsområderna avslutats i samband med att de 

nya togs. Detta är nu åtgärdat. 
 Utredning av tillskottsvatten, samt åtgärdsplan är gjord för Glommersträsks avloppsledningar. 
 29/7 var det riktigt skyfall med ett långt strömavbrott som följd vilket resulterade i att 

7 fastigheter fick avloppsvatten i sina källare. Efterspelet av det är inte klart. 
 Ett 10 tal pumphaverier har skett under året, samt att flera frekvensstyrningar också bytts ut 
 Vi har haft väldigt få vattenfrysningar denna vinter till skillnad från de två tidigare vintrarna. 
 Renoverat pumpstationen i Abborrträsk, allt under jord. 

 
 

Avstämning Verksamhetsmål 
 

Verksamhetsmål Måluppfyllelse 

 
Leverera dricksvatten med 0 fel 
vad gäller överskridande av 
gränsvärden vid bakteriologiska 
och kemiska analyser.  
 

 
Vi har inte haft otjänligt vatten i 
någon anläggning. 

 
 

Personal 
 

Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi köper av 
fastighet sedan den nya fastighetsorganisationen trädde i kraft. Vi har även en kille som tidigare hade 
en OSA anställning men är numera tillsvidareanställd med lönebidrag som är anställd under 
VA-enheten men utför arbeten åt flera andra verksamheter bl.a. Avfall, Fastighet, Park med flera. Vi 
har även fått förstärkning av nya parkchefen som kommer att arbeta på 25% med VA. 
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Framtid 
 

Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att minimera 
problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade underhållet och reinvestera i våra 
ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få bättre kontroll på ledningsstatusen så att våra 
insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är 
inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.    

Vi har en GIS-dator med ledningskarta monterad i beredskapsbilen med kopplad till en GPS där 
maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. De kan även se förutom 
själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och ledningsdjup. Nuvarande applikation 
kommer vi inte att kunna ha i framtiden eftersom den bygger på vårt ”gamla” GIS-system, nu när vi 
övergått till Arc GIS. Övergången till Arc Gis gör det möjligt att även få in ledningskartan i en 
androidtelefon eller Iphone. Detta har vi provat och fungerar inte klockrent ännu men skall inom kort 
fungera. 
 

Vi måste ta fram nya vattenskyddsområden för våra vattenanläggningar. Många är för gamla och har 
undermåliga områdesgränser och föreskrifter. Detta arbete kommer att pågå löpande under flera års tid 
med start 2012. 

 

Vattenmyndigheten och den av dem antagna ”Bottenvikens vattenförvaltningsplan” kommer att kräva 
en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste förbättras för att vi ska klara de 
uppsatta målen. Det vi redan har fått nedslag på är ena avloppsanläggningen i Järvträsk där sjön 
Järvträsket är recipient. Den anläggningen måste flyttas eftersom vi inte kan ha Järvträsket som 
recipient längre när sjön inte uppnår miljökvalitetsnormen ”god status”. 
 
Provborrning av dricksvatten för en eventuell reservvattentäkt på Klockarberget kommer att ske under 
2013 
 
Vi måste bygga bort de kvarvarande kombinerade avloppssystemen vi har i Arvidsjaur samhälle till sk. 
duplikatsystem. I kombinerade system går spillvattnet från fastigheterna och dagvattnet i samma 
ledning. Detta kan vid stora nederbördsmängder leda till att ledningen inte klarar att ta undan allt 
vatten och avloppsvatten kan tryckas in i källaren på fastigheter. Vid duplikatsystem är det separata 
spill och dagvattenledningar.
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Nyckeltal 
 

Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort och för alla byar sammanslagna. Tyvärr kan vi inte ta fram 
lika många nyckeltal för byarna ännu av tekniska skäl men det är något vi kommer att klara i 
framtiden. Kapitalkostnader och kostnader för lokalerna på kommunförrådet finns inte med i dessa 
nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de ofördelade kostnaderna inräknade. 
Fördelningen av dessa är gjord så att procentsatsen av totala kostnaden för verksamheterna, vattenverk, 
reningsverk och distributionssystem blir fördelningsprocenten för de ofördelade kostnaderna. 
 
Ekonomiska nyckeltal Arvidsjaur     

  2012   

Kostnad vattenverk exkl. kapitalkostnader  1 988 000 Kr/år 

     

Kostnad reningsverk exkl. kapitalkostnader 1 731 000 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  1 520 000 Kr/år 

     

Total kostnad 5 239 000 Kr/ år 

     

Kostnad per person (skrivna på fastigheten) 1 129 Kr/år 

     

Kostnad per fastighet 3 293 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  11,09 Kr/m 

     

Kostnad producerat vatten i Arvidsjaurs 
vattenverk 

4,27 kr/m3 

     

Kostnad inkommande vatten i Arvidsjaurs 
reningsverk. 

2,13 kr/m3 

     

Årskostnad för VA-verksamheten inom 
Arvidsjaur centralorts verksamhetsområde exkl. 
kapitalkostnader 

11,24 kr/m3 

  

Ekonomiska nyckeltal byarna     

  2012   
Kostnad vattenverk exkl. kapitalkostnader  1 663 000 Kr/år 

     

Kostnad reningsverk exkl. kapitalkostnader 1 755 000 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  1 741 000 Kr/år 

     

Total kostnad 5 159 000 Kr/ år 

     

Kostnad per person (skrivna på fastigheten) 4 862 Kr/år 

     

Kostnad per fastighet 7 531 Kr/år 

     

Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader  23,28 Kr/m 
 

Kostnadstäckningsgrad hela VA-verksamheten 100 % 
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Tekniska nyckeltal 
 

  2012 2011 
 Producerat vatten under året i Arvidsjaur 

vattenverk  
466 013 m3/år 458 373 m3/år 

 Inkommande vatten i Arvidsjaurs 
reningsverket 

813 960 m3/år 676 722 
 
m3/år 

 Ovidkommande vatten in i Arvidsjaurs 
reningsverk 

43 % 32 % 

 Producerat dricksvatten per person i 
Arvidsjaur centralort 
 

275 l/dygn 271 l/dygn 

 



 5 (8) 
 

 
 
 

RESULTATRÄKNING FÖR 
VA-VERKSAMHETEN 

 2012-01-01- 2011-01-01-

 tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

   

Rörelsens intäkter mm  
 Förbrukningsavgifter  12 556 12 245
 Bidrag  263 102
 Periodiserade anslutningsavgifter  0 38
 Sidoordnade intäkter  185 246

Summa intäkter 1 13 004 12 420

  
Rörelsens kostnader  
 Varor och förbrukningsinventarier  - 1 956 - 1 929
 Tjänsteköp   -5 297 -4 765
 Personalkostnader   -3 287 -3 137
  Av- och nedskrivningar 2 -1 334 -1 331 
 Övriga rörelsekostnader  -144 -246
 Sidoordnade kostnader  0 0

Summa kostnader   -12 019 -11 408

  
Rörelseresultat  985 1 012
  

Resultat från finansiella investeringar  
   
 Ränteintäkter   0 36
 Räntekostnader 3 -768 -837
  

Resultat efter finansiella poster  217 211
  
  
   
  

ÅRETS RESULTAT  217 211
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Balansräkning för 
VA-verksamheten 

   

 tkr 
 

 
Not 2012-12-31

 
2011-12-31 

   
TILLGÅNGAR    

   
Anläggningstillgångar   

   
Materiella anläggningstillgångar   

 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 6 17 500 18 081 
 Inventarier, verktyg och installationer  520 107 

  18 020 18 188 
   

Finansiella anläggningstillgångar  0  0
   
Summa anläggningstillgångar  18 020 18 188 18 188

   
Omsättningstillgångar   

   
Varulager m m   

 Förråd  392 434 
   
Kortfristiga fordringar   

 Kundfordringar  404 330 
   

Kassa och bank  392 392 392
   
Summa omsättningstillgångar  1 188 1 230 1 230

   
SUMMA TILLGÅNGAR  19 208 19 418 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   
Eget kapital   -908 -1 270 

   
Summa eget kapital  -908 -1 270 

   
Långfristiga skulder    

 Skulder till Arvidsjaurs kommun 4 17 500 17 963 
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  1 040 1 169 
   

Summa långfristiga skulder  18 540 19 132 
   

Kortfristiga skulder 5  
 Leverantörsskulder  1 089 1 069 
 Övriga skulder  342 342 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  145 145 
 Förutbetalda va-avgifter  0 0 
   

Summa kortfristiga skulder  1 576 1 556 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 208 19 418 14 418
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av intäkter  Va-avgifter tkr 
  2012 % 2011 %

Försäljning till kommunen 852 6,6 790 6,5

Försäljning till koncernföretag 2 351 18,2 2 151 17,6
Försäljning till övriga fastighetsägare 9 749 75,2 9 307 76,0

12 952 100 12 245 100,0

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
  
Lokaler 20 år
Vattenverk 20 år
Ledningar 33 år
Reningsverk 20 år
Maskiner och inventarier 10 år
Datorutrustning o dyl. 3-5 år
 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. 
Ränta är referensränta + 2 %. 
 
 
Not 4  Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet 
 på tillgångarna. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte 
 
 
Not 5 Kortfristiga skulder 
 
Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad för 
personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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Not 6  Materiella anläggningstillgångar 
 
 

  
Förråds- 
lokal Vattenverk Ledningar

Avlopps- 
verk 

Drift-
övervakning 

Inventarier 
och 
maskiner SUMMA 

        
Anskaffningsvärden        
Ingående investeringsutgifter 2 691 4 819 37 371 10 543 2 933 451 58 808
Ingående investeringsinkomster -142 -426 -6 125 -2 270 0 0 -8 963
Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0
Årets köp 0 0 177 0 0 343 520
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 549 4 393 31 423 8 273 2 933 794 50 365
        
Avskrivningar        
Ingående avskrivningar -2 535 -2 935 -17 640 -5 594 -2 739 0 -31 443
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0
Återförda avskrivningar 0 0 40 0 0 392 432
Årets avskrivningar -2 -134 -896 -247 -45 -10 -1 334

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 537 -3 069 -18 496 -5 840 -2 784 382 -32 345
        
Nedskrivningar        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0
        
Ingående planenligt restvärde 14 1 376 13 795 2 712 184 107 18 188
Utgående planenligt restvärde 12 1 324 12 927 2 433 149 1 175      18 020

 

 
__________ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 94 
 
 

 
 
Årsredovisning 2012 för 
kommunens förvaltade 
fonder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 67 Dnr 00063/2013 046
 
Årsredovisningar har upprättats för de fonder som kommunen förvaltar. 
Redovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Följande fonder förvaltas av kommunen: 
 
 Kronor 
 
Åke Gustavssons minnesfond 0,00 
Vikar Strömbergs donationsfond 12 825,01 
Oskar Nilssons donationsfond 110 378,22 
Nils-Olov och Kristina Perssons donationsfond 0,00 
Gustav Leonard Lundgrens donationsfond 0,00 
Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond  0,00 
Svea Karlssons donationsfond 235 271,99 
Stiftelsen Arkens donationsfond 242 118,08 
Inlandets konstfond 235 408,16 
Rolf Steinvalls fond för unga musiker 165 587,39 
Gunhild Steinvalls fond för unga musiker 206 901,67 
 
SUMMA 1 208 490,52 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Godkänna upprättade årsredovisningar för kommunens förvaltade 

fonder för 2012. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 95 
 
 

 
 
Årsredovisning 2012 - 
Gemensam nämnd för drift 
av personalsystem 
 

Ks § 68 Dnr 00060/2013 042
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 68 att bilda en gemensam 
nämnd för drift av personalsystem innefattande kommunerna Skellefteå, 
Arvidsjaur, Malå och Norsjö. Nämnden organiserades under Skellefteås 
fullmäktige. 
 
I beslutet antogs även reglemente där det står att; ”….. Nämnden skall till 
respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna varje tertial 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är.” 
 
Rapporter från nämnden har dock hittills inte behandlats av 
kommunfullmäktige i Skellefteå och Arvidsjaur, något som revisorerna har 
påpekat. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Godkänna upprättad årsredovisning för år 2012. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 96 
 
 

 
 
Investeringsredovisning 
för år 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 69 Dnr 00080/2013 042
 
Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna 
årets investeringar. 
 
Färdigställda investeringar redovisas med beslutad anläggningsutgift samt 
med den slutliga investeringens storlek inklusive eventuellt 
investeringsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Fastställa investeringsredovisning för 2012 fastställs i enlighet med 

bilaga 1 till protokollet. 
2.  Godkänna redovisningen av färdigställda investeringar 2012 i enlighet 

med bilaga 2 till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 69. Bilaga 1:1 
 

Investeringsbudget 2012 - Redovisning 
  

Investering Budget 
Belopp tkr 

Investerat 
2012 

Digitalbio 
Ks 2012-10-15 § 217 beslutade att omdisponera 520 tkr av budgeten på 850 tkr 
till nya stolar i biosalongen på Medborgarhuset. Uppgradering gjord till 2K 
med 3D. Statligt stöd gjorde att pengarna räcker till nya biostolar som är 
beställda och levereras v 6. 
 

850 280

Inredning till bibliotek 
Nya hyllor för att RFID-märkning skall fungera. Beställt och levereras v 6. 
  

600 0

Gielas Lekutrustning eller spel 
Studskudde placerad vid huvudingången till sporthallen vid lappkåtan. 
 

50 62

Gielas Grillplats med tak 
Genomförd, ett stort tak samt grillring. 
 

50 38

Rullbatterier Vittjåkk 
Projektet blir ej genomfört. Faller bort. 
 

300 0

Utbyggnad bredband 
Medfinansiering i samband med utbyggnad av fibernätet.  
 

101 0

Inventarier – nämndskansliet 
Arkivhyllor  
Arkivhyllorna ska köpas in eftersom. Hyllorna ska användas till arkivet vid 
kansliet.  
 

80 0

TV i nätet 
Flera planerade åtgärder under 2011 har ej genomförts pga de externa tekniska 
problem vi haft, men som fördröjt våra aktiviteter. Under 2012 planeras bl.a. 
att installera utrustning för att erbjuda fibrerade byar samma TV-utbud som i 
tätorten.  
 

550 0

Tallbacka omklädningsrum 
Budget på 300 tkr är omdisponerad från barn- och ungdoms budget för 
inventarier till detta projekt enligt reglemente för barn- och ungdom kf § 147, 
rubrik omfördelning av medel inom ram. Ombyggnad av Tallbackaskolans 
källarplan och entreplan för att utöka kapprum m.m. 

300 300

 
Brandstation 
Planen är överklagad, ombudgeteras till 2013. 
 

3 484 96

Tillgänglighet byggnader 
Förbättring tillgänglighet på rwc på utebadet samt ombyggnad rwc på 
medborgarhuset. 
 

100 60

 



 Bilaga 1:2 
Investering Budget 

Belopp tkr 
Investerat 

2012
Energieffektivisering/EMU 
Ny behovsstyrt ventilationssystem samt tillläggsisolering vind på 
Sandbackaskolan Hus B. Byte av termostater och termostatventiler på Kråkan 
3, Sandbackaskolan och Tallbackaskolan. Injusteringar av värmesystemet på 
Centrumbadet. 
 

5 000 4 386

Nybyggnad altan Nyborgsförskola 
Slutredovisas 2012. 
 

50 40

Flytt arbetsutrymme Elevhälsan 
Ej påbörjat, oklarhet råder när det ska påbörjas.  Detta måste bestämmas mellan 
tekniska och skolan. 
 

150 0

Klockarbackeskolan 
Ej påbörjat, oklarhet råder när det ska påbörjas.  Detta måste bestämmas mellan 
tekniska och skolan. 
 

40 0

Elevhälsan vht-anpassning 
Ej påbörjat, oklarhet råder när det ska påbörjas.  Detta måste bestämmas mellan 
tekniska och skolan. 
 

25 0

Utveckling foajé Medborgarhuset 
Vi har beställt möbler som kommer i början av 2012 men vi har inte fått 
leveransdatum ännu. 
Rummet inreds utifrån de önskemål som framkommit i dialog med 
medborgare, unga och gamla och personal i huset. Utformas för att passa alla 
åldrar. Bibliotekets publika datorer kommer att placeras i foajén för att öka 
tillgängligheten. 
Klart, nya möbler för att fungera som en mötesplats för alla åldrar. 
Slutredovisas 2012. 
 

300 342

Utveckling foajé Sim- och sporthall 
Vi har diskuterat med personalen och ansvarig om deras behov och vad dom 
önskar. I medborgardialogen har vi haft med denna foajé också. 
Det största problemet för personalen verkar vara att man inte hittar in till 
kassan. Det är en väldigt rörig miljö med många dörrar och skyltar. Det är 
dessutom väldigt slitna, fula möbler och en del onödiga saker som bara står. 
Vi kommer att koncentrera oss på skala bort så mycket som möjligt så att det 
blir enhetligt och därmed lättare att orientera sig. 
Eftersom diskussionen om ev ombyggnad eller nybyggnad inte ens är påbörjad 
så inriktar vi oss på att inte göra ombyggnationer av något slag utan satsar på 
sådant som kan användas i en annan lokal om det skulle bli nödvändigt. 
Ommålning, nya möbler samt skärm för att "leda" besökarna mot kassan. 
Klart, fakturan borde komma när som helst.  
 

300 157

Framtida föreningsbehov 
Budget på 100 tkr kommer ej att användas 2012 eller framåt. 
 

100 0

 



 Bilaga 1:3 
 

Investering Budget 
Belopp tkr 

Investerat 
2012

Justering av torgplatser 
Under hösten 2011 är det schaktat och fyllt grus där torgplatserna ska vara. 
Detta för att kunna nyttja dessa under vinter och vår. Under sommaren 2012 är 
de belagda och elcentral uppsatt. Projektet slutredovisas 2012.  
 

119

 

116

Småbåtshamn Arvidsjaursjön Piren ut till sjön är utförd 2010. Under 2011 är 
träöverbyggnaden av piren utfört samt ett väderskydd i anslutning till området. 
Slutredovisas 2011. För 2012 ny budget 150 tkr, investering i flytbrygga, ramp 
samt infästningar i pir. Det är utfört markarbeten vid badstrand samt stig mot 
Klockarberget.  
 

150 119

Förstärkning Laestadiusvägen 
Projektet utförts över 2 år. Anledningen till det är att vi vill få en tjälperiod 
innan vi belägger vägen för att minska eventuella deformationer. Totalbudget 
är 1050 tkr men beräknas kosta totalt 1368 tkr 
 

200 639

Ombyggnad idrottsanläggning Moskosel 
Ombudgeterades till 2012 för fortsatt investering av utemiljö på 
Klockarbackeskolan. Avslutas 2012. 
 

38      0

Gång- och cykelväg Sandbackaskolan 
Detta projekt är egentligen samma som Gång- och cykelväg Järnvägsgatan där 
”Gång- och cykelväg Järnvägsgatan” är etapp 2. 
 
Under 2011 byggdes 1380 m GC-väg efter Järnvägsgatan med ny belysning 
och stenmjöl som slitlager mellan Skillnadsgatan och Sandbackaskolan. Från 
början var det tänkt att vi skulle bygga 1050 m med asfaltbeläggning men då 
hade det saknat GC-väg från Nyborgstjärnen till Sandbackaskolan. Genom att 
inte asfaltera GC-vägen kunde vi bygga ytterligare 330 m GC-väg. Detta 
gjorde dock att arbetet försenades och vi tog beslutet att inte utföra 
trädplantering och grässådd under senhösten 2011 med risk att det skulle 
misslyckas. Detta gjordes under 2012 samt att hela sträckan asfalterades, men 
kostnaden för asfalteringen ligger projektet Gång- och cykelväg Järnvägsgatan. 
 

227 257

Gång- och cykelväg vid Ringlet 
Ny belysningskabel har lagts på sträckan. Kabeln ligger i ett rör för att skapa 
rörelseutrymme. Området är väldigt vattensjukt vilket skapar stora 
markrörelser särskilt vid tjäle viket har medfört att kabels slitits vid flera 
tillfällen. Detta problem skall nu vara åtgärdat. 
 

120 104

Gång- och cykelväg Järnvägsgatan 
Detta projekt är etapp 2 av Gång- och cykelväg Sandbackaskolan. 
Sträckningen är från Skillnadsgatan norrut till V95. Detta projekt har vi också 
fått 50 % medfinansiering från trafikverket genom Länstransportplanen. Ca 
710 m GC-väg har byggts med ny belysning. Befintlig vägbelysning har 
plockats bort. I projektet ingick även beläggning av föregående års projekt. Vi 
projekterade denna GC-väg själva och fick 130 tkr i bidrag för det.  
 

2 600 2 401

 



 Bilaga 1:4 
 

Investering Budget 
Belopp tkr 

Investerat 
2012 

EU-anpassning lekparker 
Kommunens lekparker upprustas för att motsvara EU:s krav på bila fallskydd, 
säkerhetsmått, ålder mm. Detta är ett flerårigt projekt. 
Arbeten har utförts på Tallbacka, Nyborgsskolan och Stortorget samt 
genomgång av övriga lekplatser. Slutredovisas 2011 för ny budget 2012 150 
tkr dels till ny lekutrustning Ringelskolan och upprustning av lekplatser i 
Moskosel och Glommersträsk. Projektet avslutas 2012. 
 

150 114

Fortsatt utveckling Nyborgstjärnen 
Röjning av strandlinjen längst gångvägen runt Nyborgstjärn är utfört 2011.  
Ombudgeteras till 2012 för fortsatt investering. 2012 260 tkr. Projektet blev 
återremitterat för vidare utredning så under året är inget utfört.  
 

260 6

Belysningsarmaturer 
Utbyte av 135 st 125W kvicksilverarmaturer till metallhalogen 35W 

250 232

Förnyande av björkbestånd 
Ett av kommunstyrelsens mål är att inte minska antalet björkar i samhället. För 
varje björk som tas bort ska en ny planteras. 
Detta år har vi avverkat och huggit döda björkar.  
 

100 10

Upprustning Skarinslunden 
Det är satt upp ljusdekoration, plattläggning och omlagd perennbänk är utfört 
2012. Projektet slutredovisas 2012. 
 

100 0

Inventarier – Barn- och ungdom 
52 tkr i Licener Fronter PRO Integration IST Extens, 25 tkr kurs fronter 
(leverantör av licencer), 20 tkr anpassad utbildning, 167 tkr i Smartboard 
installation och inköp, 10 tkr ombyggnad av altan. 
 

499 264

Inventarier – Socialnämnden 
Redovisning av socialnämndens investeringar 2012; 
Inköp av tvättmaskin till Krehab och Borgargården. 
De har även inlett investeringar för hemsjukvården, i form av inköp av kylskåp 
som kan användas för förvaring av läkemedel. 
 

401 109

Inventarier – MBHN  
Notering- Önskan om ombudgetering till 2013 års investering i en ny släck- 
och räddningsbil har strukits. 
 

906 48

 



 Bilaga 1:5 
 

Investering Budget 
Belopp tkr 

Investerat 
2012

Inventarier – Sandbacka 
Under 2012 är följande inköpt/utfört:  
Projekteringskostnad utsug svets/snöfordon 79 tkr 
Utsug svetsbås/snöfordon                            279 tkr 
Möbler A-hus personal                                  40 tkr 
Möbler A-hus elever                                      23 tkr 
Specialvertyg ATV                                        30 tkr 
Dig. Mikroskåp                                              42 tkr 
Timmerbil                                                    205 tkr 
Vinterdäck obligatoriskt från 1/1 2013         75 tkr 
Summa:                                                        773 tkr 
 

1 205 1 011

 
Ombyggnad C källare Sandbacka 
Från projekt Sandbacka ramp/nödutgång med budget på 150 tkr totalt är 111 
tkr flyttat till detta projekt. Pannrummet är utrivet, snickeriet i A huset är flyttat 
till det gamla pannrummet. Det är iordningställt ett förråd där de gamla 
dieseltankarna är bortplockade. Allt detta för att rymma det nya 
fordonsprogrammet och slippa hyra lokaler externt.  
 

39 33

Inventarier – kostenheten 
 
Restaurang Gläntan, Sandbackaskolan 363 tkr 
Utrustning: 182,3 tkr 
VA:  37,2 tkr 
Bygg: 97,5 tkr 
El: 46 tkr 
 
Restaurang Spiskroken, Ringelsta Servicehus 182,7 tkr 
Utrustning: 80,7 tkr 
Bygg: 102 tkr 
Lastkaj: 98 tkr 
 
Restaurang Spiskroken, Ringelsta Servicehus ca 100 tkr 
Åtgärderna är arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 
 

985 623

Summa taxefinansierad verksamhet 21 029 11 847
 



 Bilaga 1:6 
 

Investeringar affärsverksamhet 
 
Investeringar affärsverksamhet VA  och stadsnätsverksamhet 
 
Investering Budget 

belopp 
Investerat 

2012 
Ny ångpanna - 12  
Ny Ångpanna har inhandlats. Avslutas. 
 

250 232

Inventering/projektering ledningar Glommersträsk 
Mätningar har gjorts i Glommersträsk för att utreda vilka områden som 
inläckaget i spillvattenledningarna är störst. Mätningarna utfördes under 
snösmältningsperioden april – maj där 5 st mätare sattes ut samt att 
lufttemperaturen också mättes. På så vis kunde man se vart smältvatten 
påverkade tillskottsvattenvolymen. Tyvärr visade utredningen att hela 
spillvattennätet påverkas mer eller mindre av tillskottsvatten. En handlingsplan 
har upprättas och en första inventering av brunnar har gjorts. Vi kommer under 
2013 fortsätta arbetet med Glommersträsk ledningsnät. Det innebär ytterligare 
inventering av brunnar, åtgärda inventerade brunnar, köra rök i ledningsnätet för 
att kolla felkopplade rännstensbrunnar och takavvattning mm.  
 

1 500 177

Utbyte datamoduler  
Utbyten har gjorts i Arvidsjaur, Abborrträsk, Akkavare. Projektet avslutas. 
 

250 112

Brunnsbyten filmning mm 
Moskosel ledningsnät lider av stora mängder tillskottsvatten. Vi har gjort en 
större utredning av Moskosels ledningsnät 2009. Vi har gjort åtgärder 2010 på 
hela området öster om E45. Dessa åtgärder var inte bara åtgärder p.g.a. 
tillskottsvatten utan även för att spillvattenledningen var i så dåligt skick. Vi har 
även åtgärdat ett antal brunnar där ytvatten rann ner i brunnarna. Vi har även 
gjort en upphandling av byte av brunnar i de områden där ledningsnätet ligger 
under grundvattennivån, men prisbilden gjorde att vi sökt andra metoder för 
åtgärda dessa. De flesta gamla avloppsbrunnar är platsgjutna vilket försvårar 
renovering med prefabricerade renoveringsdetaljer. Vi fått kontakt med ett 
företag som specialiserat sig på betongreparationer och skall prova om vi inte 
kan renovera dessa brunnar på plats men temperaturen har inte varit på vår sida 
ännu. Detta kommer att ske under januari/feruari månad 2013. Vi kommer även 
att prova köra rök i ledningsnätet för att upptäcka påverkanskällor.  
 

241 0

 
 
Summa VA  
 

2 241 521

 



 Bilaga 1:7 
 
 
Investering Budget 

belopp 
Investerat 

2012 
 
Stadsnät 
 
Kompletteringsteknik stadsnät 
I samband med att nätet förtätas och fler kunder ansluts behöver 
ytterligare utrustning införskaffas.  
 

124 177

Förtätning stadsnät 
Vid all förläggning av fjärrvärme förläggs även kanalisation i samma schakt. 
Omfattningen styrs av fjärrvärme installationer. Enstaka förtätningar utöver detta 
sker också, bl.a. i samband med Vattenfalls nedhängning av kraftledningar.  
 

174 483

 
 

Summa affärsverksamhet 2 539 1 181
 



 Bilaga 2 

Slutredovisade investeringar 2012 
 
Slutredovisade investeringar 2012 
 

Ackumulerade sedan projektet start Redovisningsperiod

Belopp i tkr 
Budget/ 
beslut 

Redovisad 
kostnad 

Redovisad 
intäkt 

Utfall/-
avvikelse 

mot budget/ 
Budget/ 
beslut 

Utfall 
2012 

       
Gielas lekutrustning eller spel 50 62 0 -12 50 62
Grillplats med tak Gielas 50 38 0 12 50 38
Rullbatterier Vittjåkk 300 0 0 300 300 0
Arkivhyllor 80 0 0 80 80 0
Nybyggnad altan Nyborgsskolans 
förskola 50 40 0 10 50 40
Ombyggnad källare C Sandbackaskolan 221 215 0 6 39 33
Klockarbackeskolan  40 0 0 40 40 0
Tallbacka omklädningsrum 300 300 0 0 300 300
Elevhälsan verksamhetsanpassning 25 0 0 25 25 0
Utveckling foajé Medborgarhuset 300 342 0 -42 300 342
Utveckling foajé Sim- och sporthall 300 157 0 143 300 157
Tillgänglighet byggnader 100 61 0 39 100 61
Framtida föreningsbehov 100 0 0 100 100 0
Gång- och cykelväg vid Ringlet 120 104 0 16 120 104
Justering av torgplatser 150 154 0 -4 119 116
Husvagnsparkering Camp Gielas 250 0 0 250 250 0
Ombyggnad idrottsanläggning Moskosel 80 42 0 38 38 0
Småbåtshamn Arvidsjaursjön 460 424 0 36 150 119
Förstärkning Lestadiusvägen  1050 1295 655 410 200 639
Gång- och cykelväg Sandbackaskolan 2600 2592 1261 1269 227 258
Gång- och cykelväg Järnvägsgatan 2600 2401 1459 1658 2600 2403
Belysningsarmaturer 250 230 0 20 250 230
Fortsatt utveckling Nyborgstjärn 260 6 0 254 260 6
Eu-anpassning lekparker 1190 1177 0 13 150 114
Förnyande björkbestånd 325 185 0 140 100 10
Summa slutredovisade investeringar: 11251 9825 3375 4801 6198 5032
 
Slutredovisade investeringar 
affärsverksamhet  va,       
stadsnätsverksamhet och avfall:       
Ny ångpanna 250 232 0 18 250 232
Utbyte datamoduler 250 139 0 111 250 139
Förtätning stadsnät 200 709 0 -509 200 484
Kompletteringsteknik stadsnät 500 553 0 -53 124 177
Summa slutredovisade investeringar       
affärsverksamhet va, 
stadsnätsverksamhet och avfall: 1200 1633 0 -433 824 1032
SUMMA TOTALT: 12451 11458 3375 4368 7022 6064

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 97 
 
 

 
 
Budget för affärsdrivande 
verksamheter år 2013 
- VA-verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 70 Dnr 00079/2013 042
 
Budget för Arvidsjaurs kommuns VA-verksamhet för 2013 har upprättats. 
Enligt VA-lagen ska de avgifter som tas ut i VA-taxan i sin helhet användas 
till att betala kostnaderna för VA-verksamheten. 
 
Verksamheten omfattar vatten- och avloppsverk, ledningar och VA-förråd 
Intäkterna är beräknade enligt gällande taxa med uppräkning med index. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Fastställa budget för VA-verksamheten för 2013 
 
_____ 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2012-03-25 § 70. 1 (2) 
 

Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Affärsverksamhet 2012 2012 2013 
     
     

64 
VATTEN- OCH 
AVLOPPSVERK    

      
11500 Förråd och verkstad    
      
42 Fastigheter o inventarier 1 20 20 
43 Anläggningsmaterial 1 0 10 
44 Övrigt material 123 90 130 
45 Tjänster 0 0 0 
46 Övriga tjänster 251 290 300 
48 Skatter,försäkringar m.m 0 0 0 
   376 400 460 
     
11600 Fordon och maskiner    
44 Övrigt material 5   
46 Övriga tjänster 38   
48 Skatter,försäkringar m.m 0     
  43 0 0 
     
      
117 Försäljning    
      
31 Avgifter o ersättningar -147 0   
  -147 0 0 
     
55100 Ofördelade kostnader    
Slag     
30 Försäljningsmedel -31 0 0 
31 Avgifter o ersättningar -12 562 -12 300 -12 561 
33 Bidrag m.m -211 -83 -361 
40 Personalkostnader 2 352 2 389 2 339 
41 Personalomkostnader 925 963 942 
42 Fastigheter o inventarier 156 200 85 
43 Anläggningsmaterial 237 232 242 
44 Övrigt material 256 155 198 
45 Tjänster 312 225 279 
46 Övriga tjänster 988 1 144 920 
48 Skatter,försäkringar m.m 89 125 81 
  -7 492 -6 951 -7 836 
      
     
55200 Vattenverk    
      
40 Personalkostnader 8 0 0 
41 Personalomkostnader 3 0 0 
42 Fastigheter o inventarier 207 130 130 
43 Anläggningsmaterial 155 75 135 
44 Övrigt material 49 30 50 
45 Tjänster 72 30 60 
46 Övriga tjänster 1 182 855 1 420 
48 Skatter,försäkringar m.m 31 0   
  1 704 1 120 1 795 
 



 2 (2) 

Internbudget 2013 Redovisat Årsbudget Årsbudget 
Tkr Affärsverksamhet 2012 2012 2013 
     
     
55300 Avloppsverk    
      
33 Bidrag m.m 0 0 0 
42 Fastigheter o inventarier 45 160 160 
43 Anläggningsmaterial 380 310 330 
44 Övrigt material 19 0 30 
45 Tjänster 10 40 30 
46 Övriga tjänster 1 281 890 1 045 
48 Skatter,försäkringar m.m 1 0 0 
  1 736 1 400 1 595 
     
55400 Ledningar    
Slag     
33 Bidrag m.m 0 0 0 
40 Personalkostnader 0 0 0 
41 Personalomkostnader 0 0 0 
42 Fastigheter o inventarier 90 250 360 
43 Anläggningsmaterial 208 350 490 
44 Övrigt material 27 0 25 
45 Tjänster 12 0 12 
46 Övriga tjänster 1 151 1 300 640 
48 Skatter,försäkringar m.m 23 0 20 
  1 511 1 900 1 547 
     
 SUMMA VA -2 269 -2 131 -2 439 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 98 
 
 

 
 
Utvidgning av 
naturreservatet 
Nakteberget i Älvsbyns 
och Arvidsjaurs kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
 

Ks § 71  Dnr 00040/2013 215
 
Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut samt skötselplan för 
naturreservatet Nakteberget i Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner.  
 

Länsstyrelsen önskar, med hänvisning till 25 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m m (1998:1252) kommunens yttrande över förslaget. 
 
Remisstiden är förlängd från den 22 mars till den 25 april 2013. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Länsstyrelsen förslag godkänns. 
 
__________ 
 
 

Justerandes sign    
 
 

 

   Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 99 
 
 

 
 
Nedläggning av 
skolverksamheten vid 
Klockarbackeskolan i 
Moskosel 

Ks § 72 Dnr 00206/2012 001 
 
Moderaterna i Arvidsjaur har genom Ann Björklund, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, i skrivelse föreslagit att skolverksamheten i 
Moskosel läggs ned samt att nedläggningen ska vara planerad och väl 
genomtänkt. 
 
Skrivelsen är inlämnad till barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
Inför arbetet med budgetramar för år 2013 gav kommunstyrelsens 
ekonomiutskott nämnderna i uppdrag att lämna in förslag till ramar baserat 
på prognos som första delårsrapporten 2012 visat för det året. På 
prognosen skulle 1-2 % besparingsförslag med konsekvensanalys tas fram. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 § 137 att fastställa 
driftbudgetramar för 2013. Ramarna baserades på nämndernas 2 % 
besparingsförslag. I barn- och utbildningsnämndens ramar för 2013 ingår 
en nedläggning av Klockarbackeskolan från och med höstterminen 2013. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har efter uppdrag av kommunstyrelsen 
2012-11-12 § 251 gjort en utredning av effekterna för samtliga 
verksamheter som berörs av en eventuell nedläggning. Den totala 
besparingen för verksamheterna beräknas uppgå till cirka 1 445 000 kr per 
år. 
 
Kommunstyrelsen behandlade frågan 2013-01-28 § 29. Ärendet 
återremitterades till barn- och utbildningsnämnden för komplettering enligt 
följande; 

- Uppskattning av längden på barnens totala skoldag vid skolgång i 
Arvidsjaur. 

- Beräkna kostnaden om förskoleklass upp till klass 3 blir kvar vid 
Klockarbackeskolan. 

- Ange en rimlig gräns på minsta antal elever för förskoleklass upp till 
åk 3. 

- Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen först när barn- och 
utbildningsnämnden lämnat förslag till beslut i ärendet. 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Ks § 72. 

 

Barn- och utbildningskontoret har tagit fram följande kompletteringar; 

* Den totala längden på skoldagen blir 8 timmar för de yngsta barnen och 9 
timmar och 40 minuter för de äldre. Barnen kommer att erbjudas 
kostnadsfri skolskjutsfridtids i väntas på buss hem. Skoldagen kan bli 
längre om föräldrarna även nyttjar fritidstid före/efter skolskjutsen. 

 
* Beräknad total kostnad om förskoleklass upp till åk 3 blir kvar i 

Moskosel (samtliga omkostnader inräknade): 
 
  Lägst Högst 
 Lärare (1 ½ tjänst) 620 000 kr 700 000 kr 
 Rektor (10 % tjänst) 64 000 kr 64 000 kr 
 Lokaler 36 000 kr 96 000 kr 
 Övriga verksamhetskostnader 30 000 kr 30 000 kr 
 (inkl busskort, bad, skolbibliotek,   
 förbrukningsmateriel) 750 000 kr 890 000 kr 
 
Under sammanträdet diskuteras totalt antal elever från åk 0 och uppåt som är 
en rimlig gräns för att undervisning ska kunna bedrivas vid en skola enligt 
skollagens krav. 
 
Elevantalet vid Klockarbackeskolan är idag 6 elever totalt från årskurs 0 
läsåret 12/13. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har upprättat förslag till beslut 
2013-02-13 § 3. 
 
Förslag 
 
Sven-Olov Granlund (c) 
Återremiss för att utreda vad en nedläggning skulle innebära för byn och 
kommunen som helhet. 
 
Johan Lundgren (s) 
Undervisningsverksamheten vid Klockarbackeskolan (årskurserna 1-6) 
upphör från och med höstterminen 2013, enligt gällande driftbudgetramar 
som beslutats av kommunfullmäktige 2012-10-29. 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

forts. Ks § 72. 

 
Proposition 
 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. 
Efter avslutad proposition förklarar hon att kommunstyrelsen beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 
Votering begärs. 
 
Votering 
 
Följande voteringsproposition fastställs. 
Den som stödjer Johan Lundgrens förslag röstar ja. 
Den som stödjer Sven-Olov Granlunds förslag röstar nej. 
 
Efter avslutad votering har kommunstyrelsen med 7 röster mot 4 beslutat 
enligt Johan Lundgrens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Undervisningsverksamheten vid Klockarbackeskolan (årskurserna 1-6) 

upphör från och med höstterminen 2013, enligt gällande driftbudgetramar 
som beslutats av kommunfullmäktige 2012-10-29. 

 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Sven-Olov Granlund (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Tycho 
Johansson (s). 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 
 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 100 
 
 

 
 
Taxa för Centrumbadet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 

Ks § 73 Dnr 00018/2013 051 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-011 § 51 att anta taxa vid 
Centrumbadet i Arvidsjaur. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 § 170 att höja badtemperaturen 
på fredagar vid Centrumbadet samt att finansiering ska ske i enlighet med de 
besparingsförslag som lämnats i tjänsteyttrandet. 
 
Enhetsledare vid Centrumbadet, Katarina Landstedt har med anledning av 
ovanstående beslut upprättat förslag till förändrad taxa för barn 0-4 år som 
innebär att taxan för denna åldersgrupp blir 35 kr under vintertid och 45 kr 
under sommartid. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Taxa för Centrumbadet antas. 
2. Taxan börjar gälla 2013-06-01. 
3. Centrumbadet ska efter sommarverksamheten 2013 samt under 

mars/april 2014 lämna en utvärdering till kommunstyrelsens som bland 
annat ska innehålla uppgifter om taxehöjningen har påverkat antalet 
besökande. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 170 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 73. 
 

 Förslag 
Taxa vid Centrumbadet i Arvidsjaurs kommun 
 
 
Åldersindelning: 
Barn, 0-4 år 
Juniorer, 5-17 år 
Seniorer, 18 år - uppåt 
 
 
Priser för entré till bad vintertid 
 

Barn 0-4 år: gratis (förutsatt att målsman betalar entré och badar med barnet) 
Barn 0-4 år: 35 kronor 
Juniorer 5-17 år: 35 kronor 
Seniorer 18 år – uppåt: 45 kronor 
Bastu (ej bad): 15 kronor 
Terminskort per person: 450 kronor 
Terminskort för familj: 900 kronor (två vuxna + två barn samt 75 kronor för ytterligare barn) 
Säsongskort per person: 800 kronor 
Säsongskort för familj: 1 600 kronor (två vuxna + två barn, samt 75 kronor för ytterligare barn) 
Årskort per person: 1 000 kronor 
Årskort familj: 2 000 kronor (två vuxna + två barn) 
Drop-in vattenträning: 45 kronor 
Vattenträning per termin: 450 kronor 
 
* Familj = 2 vuxna och 2 barn upp till 17 år, ytterligare barn 75 kronor. 
* Termin = September till och med december eller januari till och med maj. 
* Säsong = September till och med maj. 
 
Priser för badkort vid höst-, jul-, sport- och påsklov  
 

Badkort höst-, sport- och påsklov 100 kronor 
Badkort jullov 200 kronor 
 

Badkortet kan endast köpas av juniorer. 
 
 
Priser för entré till bad sommartid (Fullmäktiges beslut 2010-03-29 § 46) 
 

Barn 0-4 år: gratis (förutsatt att målsman betalar entré och badar med barnet) 
Barn 0-4 år:  45 kronor 
Juniorer 5-17 år 45 kronor 
Seniorer 18 år – uppåt 55 kronor 
Dusch och bastu (ej bad): 25 kronor 
Dagkort för familj 170 kronor 
Säsongskort per person 300 kronor, (juni-augusti) 
Säsongskort för familj 600 kronor, (juni-augusti) 
 
* Familj = 2 vuxna och 2 barn upp till 17 år. 
* Säsong = Juni till och med augusti. 
 
____ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 101 
 

 

 
 
Utveckling av 
markområdet mellan 
Nyborgstjärn och Statoil 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 74 Dnr 00357/2011 315
  
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” För att öka servicen och ge folk mer tid att stanna i Arvidsjaur, samt 
öka säkerheten. (Rökning/öppen eld inom 12 m, 25 m från 
påfyllning) 
 

Man kan även tänka sig en brygga i tjärnen där man kan hyra ut 
trampbåtar till turister och ortsbor. 
 

Kostnaden är mycket marginell och det finns inget behov av 
avverkning eller liknande. 
 

Kostnader för bord kan sponsras av Statoil. Även Teckans kiosk 
skulle gynnas av denna utveckling som delvis tryggar 
sysselsättningen för några Arvidsjaurbor. 
Förslagsskiss bifogas.” 

 
Leif Sthål, parkenheten har yttrat sig i ärendet där han skriver att förslaget är 
helt i linje med den utveckling som är planerad för området runt 
Nyborgstjärn. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 101, att återremittera ärendet 
för verkställande av kommunfullmäktiges beslut 2008-06-30 § 77 - utifrån 
en helhetssyn upprätta en plan för hela området runt Nyborgstjärn. 
 
Under åren från 2005 har flera förslag, både motioner och ett antal 
medborgarförslag, med flera olika åtgärder för att utveckla Nyborgstjärn 
lämnats in. Förslagen har beretts parallellt, även om det gällt samma 
område. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att ta ett helhetsgrepp för området utifrån de 
förslag som kommit in. Tekniska gjorde en utvecklingsplan, och 
kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 § 34att prioritera vissa områden 
från planen. 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 102 
 

 

 forts. Ks § 74. 
 
Tekniska har sedan dess arbetat med att verkställa beslutet, utifrån den 
prioritering som gjordes av kommunfullmäktige och vad som anslagits i 
investeringsbudget. Pengarna som inte använts har överförts till 
nästkommande år för fortsatt utveckling. I 2013 års investeringsbudget har 
pengar för utveckling av området strukits, vilket beror på det besparingskrav 
som ålagts nämnderna för år 2013. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Utvecklingen av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil ska 

fortsätta utifrån den utvecklingsplan som finns för området. 
2. Bevaka ärendet inför 2014 års investeringsbudget. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 103 
 
 

 
 
Utvärdering av 
medborgarförslag 
2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 75  Dnr 000037/2013 101
 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-10-20 § 75 att införa möjlighet för 
folkbokförd att väcka ärende i kommunen, s.k. medborgarförslag. 
Möjligheten till medborgarförslag infördes från och med 2004-01-01. 
 
En utvärdering av medborgarförslag i Arvidsjaurs kommun för år 2011 och 
2012 har upprättats. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Utvärderingen av 2012 års medborgarförslag godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 75. 1 (3) 
 
 
 
 
 

Utvärdering av medborgarförslag 2011 och 2012 
 
Arvidsjaur kommun erbjuder sedan nio år tillbaka möjligheten att inlämna 
medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 att vid kommande 
utvärderingar förteckna alla positivt behandlade medborgarförslag, för att sedan 
informera om detta på kommunens hemsida samt i kommunens informationsblad. 
Eftersom medborgarförslagen ofta har relativt lång behandlingstid är de många 
gånger inte färdigbehandlade vid årsskiftets utvärdering. För att skapa översikt 
redovisas därför medborgarförslagen för de två senaste åren vid varje utvärdering. 
Med detta följer förhoppningsvis en tydligare bild av hur medborgarförslagen 
behandlas i Arvidsjaurs kommun. 
 
Få inlämnade idéer till Arvidsjaurs kommun har fått bifall under de år som 
kommuninnevånarna har haft möjlighet att lämna medborgarförslag. De allra flesta 
avslås eller erhåller ett yttrande. Yttranden har exempelvis innehållit information 
om att inlämnade förslag redan beaktats av kommunen och/eller är planerade i 
framtiden.  
 
Från och med 2010 års utvärdering redovisas dessa därför i en egen kategori. 
 
Under året märks en ökning av inkommande medborgarförslag som avvisas och 
inte behandlas som medborgarförslag. Fullmäktige har då avvisat dem för att de 
bryter mot definitionen om vad ett sådant förslag kan handla om. Det innebär att 
ämnet inte ligger inom det område som kommunen har makt över (Inte inom 
kommunens kompetens).   
 
En annan anledning till avvisande kan vara att formkraven inte uppfyllts, men det 
har inte inträffat hittills. En ökning av avvisade förslag är positivt eftersom 
förslagsställaren får ett snabbare svar och kan föra sin fråga till rätt instans i stället 
för att vänta på en lång behandling innan samma svar erhålles.  
 
Det innebär också att organisationen avlastas från behandling av förslag som inte är 
förslag och därför kan ägna sig åt snabbare beredning av de förslag som fyller 
definitionen. Det märks också på att de antal förslag som väntar på behandling vid 
årets slut är färre än under tidigare år. 
 



  2 (3) 
2010 
 
Under 2010 inkom 19 medborgarförslag. Av dessa väntade tre fortfarande på beslut 
vid förra utvärderingen. För de tre som kvarstod har beredningen resulterat i 
följande: 
 
Avslag:   Översyn av kostnader vid  tillämpning av regler för uthyrning av 

kommunens lokaler 
  Cykelbana / cykelpark 
 
Yttrande:  Klocka samt termometer på torget 
 
2011 
 
Under 2011 inkom 22 medborgarförslag. Av dessa väntade 16 på beslut vid förra 
utvärderingen. Dessa 16 har resulterat i följande: 
 
Behandlas ej som medborgarförslag: 
 
1 Bifall:  
 Webbkamera (Villkorat, beroende på framtida investeringsbudget.) 
2 Avslag:  
 Anläggning som övertas gemensamt via samfällighet eller förening 

gällande gemensam vägbelysning ges möjlighet att inhandla 
lågenergiarmaturer till halva kommunens självkostnadspris. (Partiellt 
avslag) 

 Elektroniskt tidtagarsystem till Gåsrundan 
 
6 Yttranden:  
 Kraftfullt agerande för start av gruvdrift i södra kommundelen  
 Rutiner för flaggning 
 Besparing genom nedsläckning av offentlig belysning 
 Klocka på Storgatan  
 Förklaring av Arvidsjaur som vindkraftsfri kommun  
 Spel/ungdomshall  
 Protester mot byggande av nytt kärnkraftverk i Finland  
 Tidsbegränsning för uppskjutning av raketer under nyårshelgen  
 Kilometermärkning av Ringleden (Hittar inget ytterligare om det här 

ärendet?) 
 Fri tillgång för föreningar till lokaler samt kök i Medborgarhuset  

(Vad hände med detta?) 
 
Väntar på beslut, är under beredning:   
 Ungdomsgården Galaxen till Tillväxtenheten (Återremitterat) 
 Strandpromenad vid Samuelsviken i Moskosel(Återremitterat) 
 Utveckling av markområdet mellan Nyborgstjärn och Statoil 

(Återremitterat)  
 



  3 (3) 
 
2012 
 
Under 2012 inkom 19 medborgarförslag som hittills resulterat i följande: 
 
Behandlas ej som medborgarförslag: 
 Vägunderhåll av genomfarter utanför centralorten 
 Byaangelägna vägar 
 Upprustning av Ljusträskvägen 
 Trottoarer 
 
Bifall:  
 Upprustning av området vid Stationsgatan och järnvägsstationen 
 
Avslag: 
 Subvention av priset för 190 liters soptunna till barnfamiljer 
 Bidrag till drift av byastugor 
 Grundskolans högstadieutbildning 
 Kontroll av att varor som säljs vid marknader och torg är lagliga 
 Sophantering 
 
Yttranden: 
 Konsekvensanalys av hälsoaspekter i samband med anläggande av 

kärnkraftverk i Pyhäjoki Finland 
 Återställning av Johannaparken 
 Upprättande av bruksplan för kommunens mark i anslutning till 

Pjesker byastuga 
 
Väntar på beslut, är under beredning:   
 Riktlinjer angående användning av raketer och smällare 
 Återställande av Fjällströmsvägen till ursprunglig bredd 
 Rekrytering av personal till vårdcentralen  
 Ungdomssatsningar efter ungdomars önskemål  
 Information om allemansrätten  
 Förskola/omsorg på obekväm arbetstid  
 
 
Inkomna år: 2009 2010 2011 2012 
Antal inkomna ärenden 
under år: 

9 19 22 19 

Antal ärenden under 
beredning vid årets slut: 

5 10 16 6 

Antal ärenden under 
beredning vid nästa års slut: 

 3 3  

 
 
Hur utfallet blir för de medborgarförslag som väntar på beslut redovisas vid nästa 
års utvärdering. 
 
 
Ann Engberg 
Utredare 
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Utvärdering 2012 
- Allmänhetens 
förslagsbrevlåda på 
kommunens hemsida 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 

Ks § 76 Dnr 00038/2013 101
 
Arvidsjaurs kommun har sedan halvårsskiftet 2010 permanentat försöket 
med en öppen förslagsbrevlåda på hemsidan. Bakgrunden var ett 
medborgarförslag om behovet av ett diskussionsforum för allmänheten och 
målet är att brevlådan ska fungera som en del i ett kontinuerligt 
förbättringsarbete från kommunens sida. 
 
Utvärdering av verksamheten under 2012 har upprättats av utredare Ann 
Engberg. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Utvärderingen av Allmänhetens förslagsbrevlåda 2012 godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 76. 
 
 
 
 
 

Utvärdering av Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida 2012 
 
Arvidsjaurs kommun har sedan halvårsskiftet 2010 permanentat försöket med en öppen 
förslagsbrevlåda på hemsidan. Bakgrunden var ett medborgarförslag om behovet av ett 
diskussionsforum för allmänheten och målet är att brevlådan ska fungera som en del i ett 
kontinuerligt förbättringsarbete från kommunens sida. 
 
Via förslagsbrevlådan kan allmänheten under rubrikerna beröm, förslag, klagomål och 
övrigt kommunicera frågor och synpunkter.  
 
Under 2012 har 27 inlägg kommit in. Av dessa har 21 stycken fått svar på hemsidan. Ett 
visst antal av de som inte fått svar på hemsidan har fått det personligen eller så har samma 
ärende redan besvarats ett flertal gånger. Anledningen till att det kommit in färre förslag än 
tidigare är oklar, men en del av förklaringen kan vara tekniska problem på hemsidan i 
somras och under hösten då formulärfunktionen slogs ut. Det är ett fåtal där något svar inte 
har gått ut till förslagsställaren och när det händer beror det ibland på en låg nivå på 
synpunkterna att ett svar inte kan offentliggöras utan att äventyra den personliga integriteten 
på individnivå.  
 
Inläggen spänner över ett stort antal ärenden men fritid och fritidsanläggningar har även i år 
tilldragit sig överlägset mest intresse.  
 
Överlag går det bra att få svar från tjänstemannahåll inom rimlig tid. De gånger svaren 
dröjer eller uteblir finns det två huvudsakliga orsaker: hög arbetsbelastning och att man 
ibland väljer att lämna svaren direkt till förslagsställaren individuellt. Detta är naturligtvis 
bara möjligt i de fall där kontaktinformation lämnats.  

 
Förslagsbrevlådan ligger på www.arvidsjaur.se 
Flik: Kommun/Politik 
Länk: Förslagsbrevlåda 
 
Totalt inkomna e-brev med frågor under 2012: 27 st. 

 
Besvarade via hemsidan: 21 st, fördelade enligt följande 
Avfall och återvinning: 3 (Hundlatriner är ett populärt ämne) 
Barn och utbildning: 1 Gator, torg och parker: 4 
IT/Webb: 3  Kultur, Fritid och Fritidsanläggningar: 6 
Socialtjänsten: 2  Turism: 2 
 
 
Ann Engberg 
Utredare 
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Gemensam servicenämnd 
– Arvidsjaur, Malå,  
Sorsele och Arjeplogs 
kommuner 
 

Ks § 77 Dnr 00027/2012 106 
 
Kommuncheferna och kommunalråden i Arvidsjaur, Malå, Sorsele och 
Arjeplogs kommuner har initierat ärende om gemensam servicenämnd för 
de fyra kommunerna. 
 
Kommunfullmäktige i Arjeplog och Sorsele har sagt ja till gemensam 
servicenämnd, Malå kommun har sagt nej. 
 
I Arvidsjaur har en arbetsgrupp bestående av Lotta Åman (s) 
sammankallande, Britt-Inger Hedman (v), Sven-Olov Granlund (c) och Lars 
Ralph (m) arbetat med frågan. 
Arbetsgruppen har träffats 2012-08-14, 2012-08-22, 2012-09-19, 2012-10-
04, 2012-11-12 samt 2012-11-30. Rapport har lämnats till kommunstyrelsen 
under arbetets gång om hur arbetet fortskridit. 
 
Kommunstyrelsen ajourneras mellan kl. 15.20-15.30 efter begäran av Leif 
Andersson (c). 
 
Förslag 
 
Johan Lundgren (s) 
- Kommunen ställer sig positiv till samverkan med andra kommuner. 
- En översyn görs av de egna verksamheterna. 
- En utredning görs över vilka områden som är viktiga att samverka om. 
 
Sven-Olov Granlund 
Bifall till Johan Lundgrens förslag med tillägg av följande; 
 Kommunchefen får fullt mandat att arbeta för samverkan med andra 

kommuner. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen i oktober. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunen ställer sig positiv till samverkan med andra kommuner. 
2. En utredning görs över vilka områden som är viktiga att samverka om. 
3. En översyn görs av de egna verksamheterna. 
4. Kommunchefen får fullt mandat att arbeta för samverkan med andra 

kommuner. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen i oktober. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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E-nämnd i Norrbottens län 
för implementering av 
regeringens intentioner för 
e-samhälle 

Ks § 78 Dnr 00308/2012 106
 
Luleå kommun har 2013-02-25 beslutat inrätta en e-nämnd i sin 
organisation. Beslutet kom till efter en utredning som Kommunförbundet 
Norrbotten startade under 2012. Utredningen resulterade i förslag att inrätta 
en gemensam e-nämnd i länet för implementering av regeringens intentioner 
för e-samhälle. 
 

Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13 att 
rekommendera länets samtliga kommuner att ingå i nämnden 
Länets kommuner inbjuds därför att delta och teckna samverkansavtal med 
Luleå kommun 
 

Kommunchef Johnny Högberg och IT-chef Glen Eriksson har yttrat sig i 
ärendet.  
 

Förslag 
 

Lars Ralph (m) 
Återremiss för att utreda om det finns pengar för deltagande. 
 

Proposition 
 

Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras i dag eller ej. Efter avslutad proposition förklarar hon att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Bilda en gemensam e-nämnd i Norrbottens län. 
2. Nämnden sorterar organisatoriskt under Luleå kommun. 
3. Godkänna upprättat avtal till reglemente och samverkansavtal. 
4. Leif Andersson (c) väljs som ordinarie ledamot i nämnden. 
5. Lotta Åman (s) väljs som ersättare i nämnden. 
6. Finansiering till grundbeloppet tas från nämndernas ramar med lika stor 

del för varje nämnd, och ska ligga på kommunstyrelsens budgetansvar 
7. Pengar för 2013 års grundbelopp, ca 30 000:-, tas från projektpengar 

under kommunchefens ansvar. 
8. Finansiering av projektbelopp behandlas av varje nämnd vid upprättande 

av årsbudget. 
 
_____ 
 
Reservation 
Lars Ralph (m) 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 79 Dnr 00081/2013 003
 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 32 skall kommunfullmäktige utförda 
reglementen och närmare föreskrifter om styrelsers och nämnders 
verksamhet och arbetsformer.  
 
Kommunfullmäktige antog 2011-02-28 § 69 reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Revidering av reglementet tas upp för behandling eftersom trafikskolan 
numera tillhör Arvidsjaur Test & Training AB samt att stiftelsen Åke 
Gustavssons minnesfond har upphört. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har upprättat förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-31 § 147 upphör att gälla. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 
 

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för  
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
                                        Antaget av kommunfullmäktige 2013-04-15 §  



                                          Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 2(3) 
  
 
 
 
 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Ansvarsområde 
 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskole- och fritidshemsverksamhet, 
grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola, Svenska för Invandrare 
och kommunal vuxenutbildning).  
Nämnden svarar även för elevhälsan och trafikskolan. 
 
Uppgifter 
 
Verksamheten styrs och regleras i huvudsak av skollag, läroplan, grundskole- och 
särskoleförordning, gymnasieförordning, programmål och förordningen om kommunal 
vuxenutbildning.  
 
 
Ledningsfunktion 
 
Nämnden har att fullgöra övriga uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 
 
I barn- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat 
 

1. Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och 
riktlinjer uppfylls samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning samt andra styrdokument och övergripande policys. 

2. Utvecklingen av brukarinflytande. 

3. Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet. 

4. Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning 
uppehålls vad gäller framtida lokaler. 

 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
Barn- och utbildningsnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i 
styrdokument, som beslutats av fullmäktige.  
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella 
kravrutiner (ex. avstängning). 
 

1. Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

 

Ändring 



                                          Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 3(3) 
  
 
 
Omfördelning av medel 
  
Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige 
anslagit till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av 
fullmäktige angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt. 
 
Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt. 
 
Personal och organisation 
 

1. Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation. 

2. Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policies 
och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.  

 
 
Arbetsformer 
 
Arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 
 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Barn- och utbildningsnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Oskar Nilssons 
donationsfond, stiftelsen Åke Gustafssons minnesfond samt stiftelsen Vikar 
Strömbergs donationsfond. 
 
__________ 
 
 

Ändring 
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Reglemente för 
socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 80 Dnr 00082/2013 003
 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 32, ska kommunfullmäktige utfärda 
reglementen och närmare föreskrifter om styrelsers och nämnders 
verksamhet och arbetsformer. 
 
Nuvarande reglemente för socialnämnden antogs av kommunfullmäktige 
2011-04-11 § 68.  
 
Socialnämnden är fondstyrelse för bl a för stiftelsen Nils-Olov och 
Kristina Perssons donationsfond, stiftelsen Gustav Leonard Lundgrens 
donationsfond, stiftelsen Arvidsjaurs barnavårdsnämnds 
donationsfond. 
Dessa fonder har under 2012 upplösts varför revidering av reglementet 
är aktuellt. 
 
Socialnämnden har upprättat förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Reglemente för socialnämnden antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 68 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för 
Socialnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
                                        Antaget av kommunfullmäktige 2013- 



                                                    Reglemente för socialnämnden 2(3) 
  
 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Ansvarsområde 
 
Socialnämnden ska medverka till att skapa förutsättningar för att tillgodose 
kommunmedborgarnas rätt till 

1. Egen försörjning 

2. Social trygghet 

3. Aktivt deltagande i samhällslivet 

 
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen vad gäller 
individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och vuxna, i den mån uppgifterna 
inte enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av någon annan nämnd. 
 
Socialnämnden ska särskilt vinnlägga sig om att tillvarata olika samordnings- och 
samverkansmöjligheter som finns dels inom och mellan nämndens verksamhetsområden och 
dels i förhållande till andra samhällsaktörer. 
 
Uppgifter 
 
Socialnämnden svarar för: 
 

1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 
följdlagstiftning vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, 
unga och vuxna, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Lag om färdtjänst, Lag om stöd och service till viss 
funktionshindrade (LSS), Familjerättsfrågor enligt föräldrabalken. 

2. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738) (2010:1622)   

3. dödsboanmälningar enligt 20 kap 8 a § ärvdabalken 

4. uppgifter som utförs med stöd av lag eller författning där begreppet socialnämnd 
används, om inte uppgiften enligt särskilt fullmäktigebeslut har ålagts annan 
nämnd 

5. andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts 
nämnden. 

 
Personal och organisation 
 

1. Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation. 

2. Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de Polices 
och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.  

 
Arbetsformer 
 
Arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 

Ändring 



                                                    Reglemente för socialnämnden 3(3) 
  
 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
1. Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som 

kommunfullmäktige fastställt. 

 
Omfördelning av medel 

 
Socialnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till 
nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige 
angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt. 
 
Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt. 

 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Socialnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Nils-Olov och Kristina Perssons 
donationsfond, stiftelsen Gustav Leonard Lundgrens donationsfond, stiftelsen 
Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond, stiftelsen Svea Karlssons donationsfond 
samt stiftelsen Arkens donationsfond. 
 
__________ 
 
 
 
 
 

Ändring 
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Entledigande som ledamot 
och vice ordförande i 
socialnämnden 
– Hanna Lundgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 81 Dnr 00065/2013 102
 
Hanna Lundgren (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot 
och vice ordförande i socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Hanna Lundgren beviljas entledigande. 
2. Valärendet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2013-04-15. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som ledamot 
i miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden och 
som ersättare i valnämnden 
- Mats Klockljung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 82 Dnr 00056/2013 102
 
Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot 
i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och som ersättare i valnämnden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Mats Klockljung beviljas entledigande. 
2. Jerry M Johansson (c) väljs som ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden. 
3. Sture Johansson (c) väljs som ersättare i miljö- bygg- och hälsoskydds-

nämnden. 
4. Val av ersättare i valnämnden behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2013-04-15. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för 
Bernhardsborg – del av 
Arvidsjaur 8:13 m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 83 Dnr 00068/2013 214
 
Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har 
upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan 
planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet 
eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen 
täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan. 
 
Planen handläggs med normalt planförfarande.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2012-05-14 § 58 att 
godkänna detaljplanen  som underlag för samråd.  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2012-09-19 § 79 att 
godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om  
att planen ska göras tillgänglig för granskning. Man beslutade även att 
ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet. 
 
Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt gransknings-
utlåtande har upprättats 2013-01-07. 
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har upprättat förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Detaljplan för Bernhardsborg – del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign    
 
 

 

   Utdragsbestyrkande
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Bolagsordning – 
Arvidsjaur 
Kommunföretag AB 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 84 Dnr 00256/2012 991 
 
Bolagsordning för Arvidsjaur Kommunföretag AB upptas till behandling 
med anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Bolagsordning för Arvidsjaur Kommunföretag AB antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 54 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 84. 1 (3) 
 
 
FÖRSLAG 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 
för Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
 
_________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Arvidsjaurs Kommunföretag AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterföretag samt därmed 
förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och 
lokaliseringsprincip , utgöra moderbolag för Arvidsjaurs kommuns dotterföretag. Bolagets 
ändamål är att främja kommunens utveckling genom att samordna bolagskoncernens verksamhet 
för ett optimalt resursutnyttjande. Syftet är vidare att utgöra ett instrument för styrning och 
uppföljning av den kommunala verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
 
Antalet aktier får vara lägst 100 och högst 400. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 5 ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Arvidsjaurs kommun för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 



 2 (3) 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en 
revisorsersättare utses. Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag gäller till slutet 
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i 
Arvidsjaurs kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 
 
1 Stämmans öppnande 

2 Val av ordförande till stämman 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

4 Val av en eller två justeringsmän 

5 Godkännande av dagordningen 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisionens 
granskningsrapport. 

8 Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

d) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare 

9 Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande fall) 

10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

11 Stämmans avslut. 
 



 3 (3) 
 
 
§ 14 Offentlighet 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 
 
Frågande om utlämnande av handling utgörs av verkställande direktören eller motsvarande 
befattningshavare efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling skall på 
sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 15 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
_____ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 113 
 
 

 
 
Ägardirektiv – Arvidsjaur 
Kommunföretag AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 85 Dnr 00256/2012 991 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen 
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också 
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag. 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaur Kommunföretag AB har 
upprättats med anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ägardirektiv för Arvidsjaur Kommunföretag AB antas. 
2. Direktivet överlämnas till ägarens ombud. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 55 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 
Förslag 
 
 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
(AKAB) 
 
Ägardirektiv för verksamheten i AKAB (nedan kallat bolaget) antagna av 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 15 april 2013 och fastställda 
av bolagsstämma i bolaget den xx april 2013. 
 
 
Roller 
 
1. Bolaget som kommunalt organ 
 
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens 
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär 
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram 
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun” 
 
Bolaget är moderbolag i den kommunala företagskoncernen. Bolaget utövar 
kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av 
lag och utfärdade ägar- och, i förekommande fall, övriga, särskilda direktiv.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 
a) gällande bolagsordning  
b) gällande ägardirektiv  
c) av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d)  förekommande avtal mellan kommunen och bolaget  
 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke 
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning. 
 
2. Kommunstyrelsens roll 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt 
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion 
i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har 
rätt att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas såvitt avser förvärv - oavsett om 
genom köp, emission eller på annat sätt - eller avyttring av aktie i aktiebolag eller 
andel i annan juridisk person. 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 85.



3. Kommunfullmäktiges roll 
 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser 
a) bildande eller förvärv av dotterföretag  
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt  
 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 
skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen. 
 
 
Styrning 
 
4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för 
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.  
 
Verksamheterna i företagskoncernen skall drivas enligt affärsmässiga,  
marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.  
 
Syftet med att driva kommunala verksamheter i företagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar koncernföretagens tjänster utan 
att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Ett koncernföretag kan 
därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för 
koncernföretaget (koncernnytta). 
 
5. Mål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål: 
 
- Bolaget skall utöva kommunens styrfunktion över dotterföretagen i enlighet 

med vad som anges i punkt 1 andra stycket  
 
 
6. Ekonomiska mål och krav 
 
Bolaget fastställer i förekommande fall ekonomiska krav såsom avkastningskrav 
och soliditetsmål för dotterbolagen. Ändringar sker i samband med att budget 
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid 
fastställande av sådana mål och krav. 
 
7. Budget m m 
 
Bolaget skall årligen fastställa budget och koncernbudget för det närmaste 
räkenskapsåret. Budgeten skall delges kommunstyrelsen enligt tidsplan som 
kommunstyrelsen bestämmer i samråd med bolaget. 



Information 
 
8. Informationsskyldighet 
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerat om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande. 
 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets och koncernföretagens årsredovisningar 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen, 

senast det datum som kommunstyrelsen bestämmer  
g) investeringsplaner för företagskoncernen  
 
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske 
till kommunstyrelsen inför delårsrapport per 31 augusti. Kommunstyrelsen 
avgör vilka verksamhetsmått m m som skall användas. 
 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall 
rapporteras omedelbart. 
 
Innehåller handling som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av 
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling 
vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material 
skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
9. Information från dotterföretagen 
 
Bolaget skall hålla sig väl informerat om och tillse att dess dotterföretag 
fullföljer sina respektive uppgifter och verksamheter i enlighet med 
bolagsordningar och ägardirektiv samt särskilt utfärdade, övriga direktiv.  
 
Vidare skall bolaget bevaka och, när så är påkallat, föreslå kommunstyrelsen 
ändring av respektive dotterföretags bolagsordning eller ägardirektiv i syfte att 
vidmakthålla eller förbättra dotterföretagens mål och verksamhet. 
 
10. Förvaltningsberättelsens innehåll 
 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets 
verksamhet och de i punkt 5 uppställda målen samt i förhållande till de 
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 6. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 
 



Bolagets ledning 
 
11. Arbetsordning för styrelsen 
 
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 
 
12. Suppleanters inträde m m 
 
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även 
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av 
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens 
nämnder. 
 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
13. Instruktion för verkställande direktör 
 
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och 
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga 
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av 
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med 
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 
 
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda 
besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
 
Arbetsgivarfrågor 
 
14. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området 
 
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och 
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunen anvisar, även 
innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande direktör i 
bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall samråda med 
kommunstyrelsen i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, ytterligare 
policyprogram m m av angivet slag. 
 
15. Arbetsgivarpolitisk konsultation 
 
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för 
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för 
den övriga kommunala koncernen. 
 



Övrigt  
 
16. Revisorer och lekmannarevisorer  
 
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, 
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
 
17. Samordning av administrativa rutiner och system  
 
Bolagets administrativa rutiner och system skall utformas i enlighet med  
kommunstyrelsens anvisningar i fall då kommunstyrelsen finner det vara till gagn 
för koncernnyttan.  
 
18. Arkivreglemente  
 
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 

_______________ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 114 
 
 

 
 
Bolagsordning– 
Arvidsjaurhem AB 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 86 Dnr 00257/2012 994 
 
Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB upptas till behandling med anledning 
av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 56 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 86. 1(3) 
 
FÖRSLAG 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

för Arvidsjaurhem AB 
______________________________________________________________________ 
 
 

§ 1 Bolagets Firma Bolagets firma är Arvidsjaurhem AB.  
Aktiebolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag 

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaur, Norrbottens län. 

§ 3 Verksamhets-
föremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvidsjaurs 
kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter samt 
bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. 

§ 4 Ändamålet för 
bolagets 
verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iaktagande av 
kommunallagens lokalieringsprincip främja kommunens 
utveckling genom att tillhandahålla en god försörjning av 
bostäder och lokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Bolagets har till ändamål att tillgodose 
de behov av bostadslägenheter och lokaler som efterfrågas i 
kommunen samt i övrigt verkställa de intentioner som 
kommunfullmäktige bestämt.  
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Arvidsjaurs kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande och inflytande i 
bolaget. 
 
 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt 
att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner femhundra tusen  
(2 500 000) kronor och högst tio miljoner (10 000 000) kronor. 

§ 7 Antal aktier Antalet aktier får vara lägst 2 500 och högst 10 000. 
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§ 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare. Styrelsen 
utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 
av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman 
en revisorsersättare utses. 
 
Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag gäller 
till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmanna- 
revisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en 
lekmannarevisor med en ersättare. 

§ 11 Kallelse till 
bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske med brev på posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolags-
stämman. 

§ 12 Utomståendes 
närvarorätt vid 
bolagsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 13 Ärenden på 
årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 
 
1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av ordförande till stämman 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

5 Val av en eller två justeringsmän 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisionens granskningsrapport. 

8 Beslut om 

e) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
f) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
g) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare 

10 Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande fall) 

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

12 Stämmans avslut. 
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§ 14 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 
 
Frågande om utlämnande av handling utgörs av verkställande 
direktören eller motsvarande befattningshavare efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling skall på 
sökandes begäran prövas av styrelsen. 

§ 15 Räkenskapsår  Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

 
 
__________ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 115 
 
 

 
 
Ägardirektiv– 
Arvidsjaurhem AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 87 Dnr 00257/2012 994 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen 
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också 
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag. 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB har upprättats med 
anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-228 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB antas. 
2. Direktivet överlämnas till ägarens ombud. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27 § 99 upphör att gälla. 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 
 
FÖRSLAG 
 
 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaurhem AB (nedan kallat bolaget) 
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 15 april 2013 och 
fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag (nedan kallat 
moderbolaget) den x  2013 och bolaget den x  2013. 
 
Roller 
 
1. Bolaget som kommunalt organ 
 
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens 
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär 
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram 
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun” 
 
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av 
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 
1 § kommunallagen. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 
a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade 

särskilda direktiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget 
 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke 
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning. 
 
2. Moderbolagets styrfunktion. 
 
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden 
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på 
acceptans. 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 87. 



Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det 
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall 
fastställas efter samråd med bolagets styrelse. 
 
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag 
 
3. Kommunstyrelsens roll 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt 
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande 
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta 
beslut. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har 
rätt att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
4. Kommunfullmäktiges roll 
 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser 
a) Vid köp och försäljning av flerbostadshus  
b) bildande eller förvärv av dotterbolag 
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt 
 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att 
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets 
styrelse. 
 
 
Styrning 
 
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för 
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga. 
 
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer 
under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta 
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte 
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar 
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget 
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka 
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 



 
6. Kommunal kompetens 
 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen 
om ej annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva 
verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens. 
 
7. Mål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål: 
 
- Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner vad gäller 

bostadsproduktion inom kommunen uppfylls 

- Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende i samtliga de 
kommundelar där bolaget tillhandahåller bostäder 

- Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i 
kommunen 

- Bolaget skall medverka till att kommunens bostadssociala ambition kan 
förverkligas 

- Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar 
utveckling enligt bland annat kommunens Agenda 21 

 
8. Ekonomiska mål och krav 
 
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom 
avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut skall 
eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav. 
 
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området 
 
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom 
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna 
och sänka koncernens totala låneskuld  
 
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det 
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för 
koncernintern samordning. 
 
10. Budget m m 
 
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med 
moderbolaget. 
 



 
Information 
 
11. Underlag för koncernredovisning 
 
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget 
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i 
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget. 
 
12. Informationsskyldighet 
 
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande. 
 
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända 

a) protokoll från bolagsstämma i bolaget  
b) protokoll från styrelsesammanträde i bolaget  
c) bolagets respektive årsredovisning 
d) Revisionsberättelse avseende bolaget 
e) Granskningsrapport avseende bolaget 
 
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk 
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör 
vilka verksamhetsmått m m som skall användas. 
 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall 
rapporteras omedelbart. 
 
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning 
inom det arbetsgivarpolitiska området. 
 
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant 
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 
framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
13. Förvaltningsberättelsens innehåll 
 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets 
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de 
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 
 
Bolagets ledning 
 
14. Arbetsordning för styrelsen 
 
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 



 
15. Suppleanters inträde m m 
 
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även 
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av 
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens 
nämnder.  
 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
16. Instruktion för verkställande direktör 
 
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och 
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga 
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund 
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra 
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 
 
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda 
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
 
Arbetsgivarfrågor 
 
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området 
 
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och 
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar, 
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande 
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall 
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, 
ytterligare policyprogram m m av angivet slag. 
 
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och 
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt 
övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare skall ordförandena i 
respektive bolag samråda med VD och ordföranden i moderbolaget inför 
årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en 
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen. 
 
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget. 
 
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i 
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt 
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför 
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt 
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. 



 
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation 
 
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för 
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för 
den övriga kommunala koncernen. 
 
19. Arbetsgivarorganisation m m 
 
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt 
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter. 
 
20. Kollektivavtal m m 
 
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan 
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art 
godkännas av moderbolaget. 
 
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande 
bolaget skall godkännas av moderbolaget. 
 
21. Pensions- och försäkringsfrågor 
 
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och 
försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall 
konsulteras innan beslut fattas inom området.  
 
22. Arbetsgivargåvor 
 
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall 
utges lika i hela den kommunala koncernen. 
 
 
Övrigt 
 
23. Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka 
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad 
därvid framkommit i granskningsrapporten. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, 
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
 



 
24. Upphandling 
 
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och 
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och 
utvecklas inom hela den kommunala koncernen. 
 
25. Samordning och samverkan inom IT-området 
 
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske 
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan 
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall till lämpa de 
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som 
moderbolaget anvisar. 
 
26. Samordning av administrativa rutiner och system 
 
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med 
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för 
koncernnyttan. 
 
27. Arkivreglemente 
 
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 

_______________ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 116 
 
 

 
 
Bolagsordning – 
Arvidsjaur Flygplats AB  
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 88 Dnr 00258/2012 998 
 
Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB upptas till behandling med 
anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB antas.  
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 59 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 88. 1(3) 
 
 
FÖRSLAG 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

för Arvidsjaur Flygplats AB 
______________________________________________________________________ 
 
 

§ 1 Bolagets Firma Bolagets firma är Arvidsjaur Flygplats AB.  

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaur, Norrbottens län. 

§ 3 Verksamhets-
föremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga, äga, 
förvalta samt driva flygplats i Arvidsjaurs kommun samt därmed 
förenlig verksamhet. 
 
Bolaget har även som föremål att äga, bygga och förvalta lokaler 
för utbildningsverksamhet 
 

§ 4 Ändamålet för 
bolagets 
verksamhet 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal 
likställighets- och självkostnadsprincip, främja kommunens 
utveckling. Detta ändamål fullgörs genom att upprätthålla goda 
flygkommunikationer till och från Arvidsjaurs Flygplats. 
Bolaget ska även tillhandahålla ändamålsenliga tjänster och 
utbildningslokaler till sina kunder och nyttja bolagets resurser i 
tjänsteproduktion samt därmed förenlig verksamhet Bolaget har 
till ändamål att upprätthålla goda flygkommunikationer till och 
från Arvidsjaur Flygplats, nyttja bolagets resurser i form av 
fastigheter, lokaler, personal och maskiner i tjänsteproduktion 
samt därmed förenlig verksamhet. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt 
att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner fyrahundra tusen 
(3 400 000) kronor och högst tretton miljoner sexhundratusen 
(13 600 000) kronor. 

§ 7 Antal aktier Antalet aktier får vara lägst 3 400 och högst 13 600. 

 



 2 (3) 
 

§ 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare. Styrelsen 
utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 
av bolagsstämman en revisor För revisorn får av bolagsstämman 
en revisorsersättare utses. 
 
Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag gäller 
till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmanna- 
revisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en 
lekmannarevisor med en ersättare. 

§ 11 Kallelse till 
bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske med brev på posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolags-
stämman. 

§ 12 Utomståendes 
närvarorätt vid 
bolagsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 13 Ärenden på 
årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 
 
1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av ordförande till stämman 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

5 Val av en eller två justeringsmän 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och lekmannarevisionens granskningsrapport. 

8 Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare 

10 Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande 
fall) 

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

12 Stämmans avslut. 
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§ 14 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 
 
Frågande om utlämnande av handling utgörs av verkställande 
direktören eller motsvarande befattningshavare efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling skall på 
sökandes begäran prövas av styrelsen. 

§ 15 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter 
på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 18  Bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun. 

 
 
__________ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 117 
 
 

 
 
Ägardirektiv – Arvidsjaur 
Flygplats AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 89 Dnr 00258/2012 998 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen 
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också 
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag. 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB har upprättats med 
anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB antas. 
2. Direktivet överlämnas till ägarens ombud. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27 § 101 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 
 
FÖRSLAG 
 
 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Flygplats AB (nedan kallat 
bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den  
15 april 2013 och fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag 
(nedan kallat moderbolaget) den x 2013 och bolaget den 
 x 2013. 
 
 
Roller 
 
1. Bolaget som kommunalt organ 
 
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens 
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär 
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram 
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun”. 
 
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av 
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 
1 § kommunallagen. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 
a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade 

särskilda direktiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget 
 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke 
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning. 
 
2. Moderbolagets styrfunktion. 
 
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden 
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på 
acceptans. 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 89. 



Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det 
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall 
fastställas efter samråd med bolagets styrelse. 
 
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag 
 
3. Kommunstyrelsens roll 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt 
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande 
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta 
beslut. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har 
rätt att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
4. Kommunfullmäktiges roll 
 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser 
a) bildande eller förvärv av dotterbolag 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt 
 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att 
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets 
styrelse. 
 
 
Styrning 
 
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för 
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga. 
 
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta 
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte 
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar 
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget 
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka 
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 



 
6. Kommunal kompetens 
 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och 
likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning. 
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med 
kommunal kompetens. 
 
7. Mål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål: 
 

- Att i samarbete med andra aktörer, utifrån erhållna medel, aktivt 
arbeta för att utveckla besöksnäringen i regionen 

- Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar 
utveckling enligt bland annat Agenda 21 

 
8. Ekonomiska mål och krav 

 
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom 
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget 
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid 
fastställande av sådana mål och krav. 
 
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området 
 
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom 
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna 
och sänka koncernens totala låneskuld  
 
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det 
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för 
koncernintern samordning. 
 
10. Budget m m 
 
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med 
moderbolaget. 
 
 
Information 
 
11. Underlag för koncernredovisning 
 
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget 
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i 
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget. 
 



12. Informationsskyldighet 
 
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande. 
 
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända 

a) protokoll från bolagsstämma i bolaget  
b) protokoll från styrelsesammanträde i bolaget  
c) bolagets respektive årsredovisning 
d) Revisionsberättelse avseende bolaget 
e) Granskningsrapport avseende bolaget 
 
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk 
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör 
vilka verksamhetsmått m m som skall användas. 
 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall 
rapporteras omedelbart. 
 
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning 
inom det arbetsgivarpolitiska området. 
 
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant 
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 
framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
13. Förvaltningsberättelsens innehåll 
 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets 
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de 
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 
 
Bolagets ledning 
 
14. Arbetsordning för styrelsen 
 
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 
 
15. Suppleanters inträde m m 
 
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även 
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av 
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens 
nämnder.  



 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
16. Instruktion för verkställande direktör 
 
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och 
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga 
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund 
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra 
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 
 
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda 
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
 
Arbetsgivarfrågor 
 
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området 
 
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och 
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar, 
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande 
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall 
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, 
ytterligare policyprogram m m av angivet slag. 
 
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och 
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt 
övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare skall ordförandena i 
respektive bolag samråda med VD och ordföranden i moderbolaget inför 
årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en 
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen. 
 
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget. 
 
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i 
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt 
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför 
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt 
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. 
 
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation 
 
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för 
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för 
den övriga kommunala koncernen. 



19. Arbetsgivarorganisation m m 
 
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt 
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter. 
 
20. Kollektivavtal m m 
 
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan 
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art 
godkännas av moderbolaget. 
 
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande 
bolaget skall godkännas av moderbolaget. 
 
21. Pensions- och försäkringsfrågor 
 
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och 
försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall 
konsulteras innan beslut fattas inom området.  
 
22. Arbetsgivargåvor 
 
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall 
utges lika i hela den kommunala koncernen. 
 
Övrigt 
 
23. Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka 
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad 
därvid framkommit i granskningsrapporten. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, 
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
 
24. Upphandling 
 
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och 
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och 
utvecklas inom hela den kommunala koncernen. 



 
25. Samordning och samverkan inom IT-området 
 
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske 
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan 
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall till lämpa de 
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som 
moderbolaget anvisar. 
 
26. Samordning av administrativa rutiner och system 
 
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med 
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för 
koncernnyttan. 
 
27. Arkivreglemente 
 
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 

_______________ 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 118 
 
 

 
 
Bolagsordning – 
Arvidsjaur Energi AB  
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 

Ks § 90 Dnr 00260/2012 993 
 
Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB upptas till behandling med 
anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 61 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 
 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 90. 1(3) 
 
 
FÖRSLAG 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

för Arvidsjaur Energi AB 
______________________________________________________________________ 
 
 

§ 1 Bolagets Firma Bolagets firma är Arvidsjaur Energi AB.  

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaur, Norrbottens län. 

§ 3 Verksamhets-
föremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvidsjaurs 
kommun producera, tillhandahålla samt leverera energi i första 
hand i form av värme till kunder inom kommunen. 
 
Bolaget har även som föremål att äga, bygga och förvalta 
industri-, lager- och kontorslokaler i Arvidsjaurs Kommun. 
Därtill ska bolaget även äga och förvalta bostäder för speciella 
ändamål i kommunen. 
 

§ 4 Ändamålet för 
bolagets 
verksamhet 

 

Bolagets ändamål är att främja kommunens utveckling. Detta 
ändamål sker genom att bolaget bidrar till att trygga kommunens 
energiförsörjning. Bolaget ska även tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler och bostäder till sina kunder. Bolaget ska 
även tillhandahålla ändamålsenliga tjänster till sina kunder och 
nyttja bolagets resurser i tjänsteproduktion samt därmed förenlig 
verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder. Bolagets har till ändamål att erbjuda energi till ett 
marknadsmässigt pris. Bolaget skall ta till vara möjligheterna till 
lokal produktion av bränslen. 
 
Bolaget har även till ändamål att driva affärsmässig verksamhet 
samt att därtill hyra ut ändamålsenliga lokaler för tillgodoseende 
av näringslivsutvecklingen i kommunen. Dessutom skall bolaget 
äga, bygga och förvalta industri-, lager- och kontorslokaler. 
Bolaget har även att äga och förvalta bostäder för speciella 
ändamål i Arvidsjaurs kommun. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt 
att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner femhundra tusen  
(2 500 000) kronor och högst tio miljoner (10 000 000) kronor. 

§ 7 Antal aktier Antalet aktier får vara lägst 2 500 och högst 10 000. 

 



 2 (3) 
 

§ 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare. Styrelsen 
utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 
av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman 
en revisorsersättare utses. 
 
Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag gäller 
till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmanna- 
revisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en 
lekmannarevisor med en ersättare. 

§ 11 Kallelse till 
bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske med brev på posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolags-
stämman. 

§ 12 Utomståendes 
närvarorätt vid 
bolagsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 13 Ärenden på 
årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 
 
1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av ordförande till stämman 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

5 Val av en eller två justeringsmän 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisionens granskningsrapport. 

8 Beslut om 
h) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
i) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
j) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare 

10 Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande fall) 

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

12 Stämmans avslut. 

 
 



 3 (3) 
 
 

§ 14 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 
 
Frågande om utlämnande av handling utgörs av verkställande 
direktören eller motsvarande befattningshavare efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling skall på 
sökandes begäran prövas av styrelsen. 

§ 15 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter 
på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 18  Bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun. 

 
 
__________ 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 119 
 
 

 
 
Ägardirektiv – Arvidsjaur 
Energi AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 91 Dnr 00260/2012 993 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen 
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också 
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag. 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB har upprättats med 
anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB antas. 
2. Direktivet överlämnas till ägarens ombud. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27 § 100 upphör att gälla 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



 
FÖRSLAG 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Energi AB (nedan kallat bolaget) 
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 15 april 2013 och 
fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag (nedan kallat 
moderbolaget) den x 2013 och bolaget den x 2013. 
 
 
Roller 
 
1. Bolaget som kommunalt organ 
 
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens 
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär 
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram 
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs Kommun” 
 
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av 
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 
1 § kommunallagen. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 
a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade 

särskilda direktiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget 
 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke 
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning. 
 
2. Moderbolagets styrfunktion. 
 
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden 
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på 
acceptans. 
 
Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det 
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall 
fastställas efter samråd med bolagets styrelse. 
 
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 91. 



3. Kommunstyrelsens roll 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt 
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande 
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta 
beslut. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har 
rätt att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
4. Kommunfullmäktiges roll 
 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser 
a) bildande eller förvärv av dotterbolag 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt 
 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att 
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets 
styrelse. 
 
 
Styrning 
 
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för 
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga. 
 
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta 
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte 
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar 
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget 
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka 
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
6. Kommunal kompetens 
 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen 
om ej annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva 
verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens. 



7. Mål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål: 
 
- Arbeta för att öka användandet av lokala bränslen när så är lägligt ur 

ekonomisk och verksamhetsmässig synpunkt 

- Att bolaget är konkurrenskraftigt och att tillse att Arvidsjaur har en 
attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde 

- Att i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i möjligaste mån 
arbetar för samlokaliseringen av nedläggningen av rör för bredband 

- Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar 
utveckling enligt bland annat kommunens Agenda 21 

 
8. Ekonomiska mål och krav 
 
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom 
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget 
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid 
fastställande av sådana mål och krav. 
 
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området 
 
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom 
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna 
och sänka koncernens totala låneskuld  
 
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det 
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för 
koncernintern samordning. 
 
10. Budget m m 
 
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med 
moderbolaget. 
 
 
Information 
 
11. Underlag för koncernredovisning 
 
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget 
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i 
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget. 
 



12. Informationsskyldighet 
 
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande. 
 
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända 

a) protokoll från bolagsstämma i bolaget  
b) protokoll från styrelsesammanträde i bolaget  
c) bolagets respektive årsredovisning 
d) Revisionsberättelse avseende bolaget 
e) Granskningsrapport avseende bolaget 
 
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk 
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör 
vilka verksamhetsmått m m som skall användas. 
 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall 
rapporteras omedelbart. 
 
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning 
inom det arbetsgivarpolitiska området. 
 
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant 
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 
framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
13. Förvaltningsberättelsens innehåll 
 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets 
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de 
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 
 
Bolagets ledning 
 
14. Arbetsordning för styrelsen 
 
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 
 
15. Suppleanters inträde m m 
 
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även 
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av 
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens 
nämnder.  



 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
16. Instruktion för verkställande direktör 
 
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och 
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga 
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund 
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra 
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 
 
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda 
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
 
Arbetsgivarfrågor 
 
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området 
 
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och 
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar, 
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande 
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall 
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, 
ytterligare policyprogram m m av angivet slag. 
 
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och 
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt 
övriga förmåner och anställningsvillkor. 
Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med VD och 
ordföranden i moderbolaget inför årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet 
med dessa samråd är att undvika en oönskad löneglidning inom 
kommunkoncernen. 
 
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget. 
 
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i 
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt 
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför 
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt 
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. 



 
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation 
 
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för 
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för 
den övriga kommunala koncernen. 
 
19. Arbetsgivarorganisation m m 
 
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt 
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter. 
 
20. Kollektivavtal m m 
 
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan 
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art 
godkännas av moderbolaget. 
 
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande 
bolaget skall godkännas av moderbolaget. 
 
21. Pensions- och försäkringsfrågor 
 
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och försäkrings-
frågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras 
innan beslut fattas inom området.  
 
22. Arbetsgivargåvor 
 
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall 
utges lika i hela den kommunala koncernen. 
 
 
Övrigt 
 
23. Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka 
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad 
därvid framkommit i granskningsrapporten. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, 
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
 



 
24. Upphandling 
 
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och 
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och 
utvecklas inom hela den kommunala koncernen. 
 
25. Samordning och samverkan inom IT-området 
 
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske 
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan 
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall tillämpa de 
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som 
moderbolaget anvisar. 
 
26. Samordning av administrativa rutiner och system 
 
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med 
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för 
koncernnyttan. 
 
27. Arkivreglemente 
 
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 

_______________ 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 120 
 
 

 
 
Bolagsordning – 
Arvidsjaur Test & Training 
AB 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 92 Dnr 00259/2012 99 
 
Bolagsordning för Arvidsjaur Test & Training AB upptas till behandling 
med anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Bolagsordning för Arvidsjaur Test & Training AB antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 63 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 92. 1(3) 
 
 
FÖRSLAG 
 
 

BOLAGSORDNING 
 

för Arvidsjaur Test & Training AB 
______________________________________________________________________ 
 
 

§ 1 Bolagets Firma Bolagets firma är Arvidsjaur Test & Training AB.  

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Arvidsjaur, Norrbottens län. 

§ 3 Verksamhets-
föremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och 
förvalta utbildningsmaterial, lokaler och testutrustning för att 
bedriva test-, övnings- och utbildningsverksamhet samt därmed 
förenlig verksamhet i Arvidsjaurs kommun. Bolaget har till 
föremål för sin verksamhet att äga och förvalta 
utbildningsmateriel, lokaler och testutrustning för att bedriva 
test- och övningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet i 
Arvidsjaurs kommun 
 

§ 4 Ändamålet för 
bolagets 
verksamhet 

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal 
likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja 
kommunens utveckling. Detta ändamål fullgörs genom att 
utveckla test- övnings- och utbildningsverksamheten till en 
bärkraftig näringsgren i Arvidsjaurs kommun. Bolagets har till 
ändamål att tillgodose lokaler för uthyrning, faciliteter för 
utbildning och flygsimulatorer samt utveckla test-, övnings- och 
körskoleverksamhet i Arvidsjaur och dessutom nyttja bolagets 
resurser till därmed förenlig verksamhet. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt 
att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundra tusen  
(100 000) kronor och högst fyrahundra tusen (400 000) kronor. 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner femhundra tusen  
(2 500 000) kronor och högst tio miljoner (10 000 000) kronor. 
 

§ 7 Antal aktier Antalet aktier får vara lägst 100 och högst 400. 
Antalet aktier får vara lägst 2 500 och högst 10 000. 
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§ 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 3 ersättare. Styrelsen 
utses av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun för tiden 
från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 
av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman 
en revisorsersättare utses. 
 
Revisorn och – i förekommande fall ersättarens – uppdrag gäller 
till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmanna- 
revisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun utse en 
lekmannarevisor med en ersättare. 

§ 11 Kallelse till 
bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske med brev på posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolags-
stämman. 

§ 12 Utomståendes 
närvarorätt vid 
bolagsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 13 Ärenden på 
årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 
 
1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av ordförande till stämman 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

5 Val av en eller två justeringsmän 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisionens granskningsrapport. 

8 Beslut om 
k) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
l) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
m) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorn med ersättare 

10 Val av revisorer och revisorsersättare (i förekommande fall) 

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

12 Stämmans avslut. 
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§ 14 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 
 
Frågande om utlämnande av handling utgörs av verkställande 
direktören eller motsvarande befattningshavare efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling skall på 
sökandes begäran prövas av styrelsen. 

§ 15 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter 
på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 18  Bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun. 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 121 
 
 

 
 
Ägardirektiv – Arvidsjaur 
Test & Training AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 

Ks § 93 Dnr 00259/2012 99 
 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen 
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också 
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag. 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaur Test & Training AB har 
upprättats med anledning av ändringar i kommunallagen (2012:390). 
 
Arvidsjaur Kommunföretag AB har 2013-03-22 behandlat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Anta ägardirektiv för Arvidsjaur Test & Training AB. 
2. Direktivet överlämnas till ägarens ombud. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27 § 102 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 
FÖRSLAG 
 
 
 
 
 
Ägardirektiv för Arvidsjaur Test and Training AB 
 
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Test and Training AB (nedan 
kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 
15 april 2013 och fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag 
(nedan kallat moderbolaget) den x 2013 och bolaget den  
x 2013. 
 
 
Roller 
 
1. Bolaget som kommunalt organ 
 
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall 
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens 
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär 
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram 
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs Kommun” 
 
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av 
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 
1 § kommunallagen. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 
a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade 

särskilda direktiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget 
 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke 
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven 
ordning. 
 
2. Moderbolagets styrfunktion. 
 
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden 
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på 
acceptans. 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-03-25 § 93. 



Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det 
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall 
fastställas efter samråd med bolagets styrelse. 
 
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag 
 
3. Kommunstyrelsens roll 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt 
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande 
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta 
beslut. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har 
rätt att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
4. Kommunfullmäktiges roll 
 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser 
a) bildande eller förvärv av dotterbolag 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt 
 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att 
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets 
styrelse. 
 
 
Styrning 
 
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets 
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för 
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga. 
 
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta 
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte 
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar 
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget 
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka 
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 



 
6. Kommunal kompetens 
 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads-, 
lokaliserings- och likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller 
annan författning. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej 
är förenlig med kommunal kompetens. 
 
7. Mål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål: 
 

- Att bolaget på flygområdet fortsätter arbetet med att hitta partners för 
att tillsammans med dotterbolaget Lappland Aviation Academy AB 
bedriva flygrelaterad utbildningsverksamhet 

- Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt 
hållbar utveckling enligt bland annat kommunens Agenda 21 

 
8. Ekonomiska mål och krav 
 
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom 
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget 
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid 
fastställande av sådana mål och krav. 
 
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området 
 
För investering, förvärv eller försäljning av över 100 000 euro skall 
moderbolagets godkännande inhämtas.  
 
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom 
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna 
och sänka koncernens totala låneskuld  
 
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det 
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för 
koncernintern samordning. 
 
10. Budget m m 
 
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. 
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget 
bestämmer i samråd med bolaget. 
 
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med 
moderbolaget. 
 



 
Information 
 
11. Underlag för koncernredovisning 
 
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget 
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i 
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget. 
 
12. Informationsskyldighet 
 
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande. 
 
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända 

a) protokoll från bolagsstämma i bolaget  
b) protokoll från styrelsesammanträde i bolaget  
c) bolagets respektive årsredovisning 
d) Revisionsberättelse avseende bolaget 
e) Granskningsrapport avseende bolaget 
 
Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk 
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör 
vilka verksamhetsmått m m som skall användas. 
 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall 
rapporteras omedelbart. 
 
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning 
inom det arbetsgivarpolitiska området. 
 
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant 
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 
framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
 
13. Förvaltningsberättelsens innehåll 
 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets 
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de 
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen. 



 
Bolagets ledning 
 
14. Arbetsordning för styrelsen 
 
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ. 
 
15. Suppleanters inträde m m 
 
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även 
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av 
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens 
nämnder.  
 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
16. Instruktion för verkställande direktör 
 
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och 
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga 
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund 
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. 
 
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra 
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens 
kompetens. 
 
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda 
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
 
Arbetsgivarfrågor 
 
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området 
 
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och 
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar, 
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande 
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall 
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna, 
ytterligare policyprogram m m av angivet slag. 
 



 
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och 
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt 
övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare skall ordförandena i 
respektive bolag samråda med VD och ordföranden i moderbolaget inför 
årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en 
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen. 
 
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget. 
 
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i 
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt 
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför 
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt 
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. 
 
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation 
 
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för 
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för 
den övriga kommunala koncernen. 
 
19. Arbetsgivarorganisation m m 
 
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt 
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter. 
 
20. Kollektivavtal m m 
 
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan 
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art 
godkännas av moderbolaget. 
 
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande 
bolaget skall godkännas av moderbolaget. 
 
21. Pensions- och försäkringsfrågor 
 
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och  
försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall 
konsulteras innan beslut fattas inom området.  
 
22. Arbetsgivargåvor 
 
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall 
utges lika i hela den kommunala koncernen. 
 



 
Övrigt 
 
23. Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka 
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad 
därvid framkommit i granskningsrapporten. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, 
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
 
 
24. Upphandling 
 
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och 
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och 
utvecklas inom hela den kommunala koncernen. 
 
25. Samordning och samverkan inom IT-området 
 
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske 
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan 
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall till lämpa de 
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som 
moderbolaget anvisar. 
 
26. Samordning av administrativa rutiner och system 
 
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med 
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för 
koncernnyttan. 
 
27. Arkivreglemente 
 
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 

_______________ 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 122 
 
 

 
 
Remittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Bengt Norén 
 

Ks § 94 Dnr 00361/2011 133
 
Redovisning av fördelning av Migrationsverkets ersättning för 
flyktingmottagning 
 

Britt-Inger Hedman (v) har som kommunstyrelseledamot och tillika 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden initierat ärende enligt följande; 
 

 En utvärdering och redovisning görs av hur pengarna från 
Migrationsverket fördelats från tillväxtenheten. till andra 
verksamheter som är berörda, efter överflyttning av 
huvudmannaskap från socialnämnden till kommunstyrelsen. 
Redovisningen ska innehålla alla inkomster och hur de prioriterats. 

 Efter att utvärderingen färdigställts, ska kommunstyrelsen behandla 
frågan om prioritering och fördelning av pengarna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-101-5 § 204 att en utvärdering och 
redovisning av hur pengarna har fördelats under 2012 ska färdigställas och 
lämnas i samband med årsredovisning 2012 och därefter ta upp ärenden till 
politisk behandling. 
 

Chef för arbetsmarknadsenheten, Bengt Norén har inlämnat två yttranden. 
 

Förslag 
 

Britt-Inger Hedman (v) 
Alla pengar som har med flyktingverksamheten att göra ska redovisas. 
Återremiss för komplettering med redovisning av verksamheten för 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Proposition 
 

Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. 
 

Efter avslutad proposition konstaterar hon att kommunstyrelsen beslutat 
återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Återremiss för komplettering med redovisning av verksamheten för 

ensamkommande flyktingbarn. 
2. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 29 

april. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 123 
 
 

 
 
Rapport från 
kommunstyrelsens 
ordförande 

Ks § 95 Dnr 00016/2013 109 
 
Vid dagens sammanträde har vice ordförande Lotta Åman med kort varsel 
inkallats och tjänstgjort som ordförande och därför finns ingen ordförande-
rapport att redovisa. 
 
Lotta Åman tackar ledamöterna för ett trevligt och givande möte. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 124 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks § 96 
 
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 5-9 2013 
 Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott §§ 1-6 2013 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott  §§ 3-5 2013 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
 Kommunchef Johnny Högberg 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2013 
 
 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 1-13 2013 
 
 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2012 
 
 Teknisk/Miljöchef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 10-11 2012 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2013 
 
 Kommunchef Johnny Högberg 
 Beslut om utlämnande av allmänna handlingar §§ 1-1 2013 
 
 Projektingenjör Erika Resin 
 Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp §§ 1-39 2013 
 
 Projektingenjör Britta Lundgren 
 Yttrande till polisen angående upplåtelse om  

offentlig plats  §§ 1-1 2013 
 
 Enhetsledare parker Erika Harr 
 Bidrag till underhåll av enskilda vägar §§ 2-4 2013 
 

 Enhetsledare parker Erika Harr 
 Bidrag till enskilda VA-anläggningar §§ 1-1 2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 125 
 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Ks § 97 Expedierat per e-post om inget annat anges. 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 12:54 - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA 
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 
KAP-KL under år 2013 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:55 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt 
AGS-K 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:56 - Basbelopp för år 2013 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:57 - Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB) 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:58 - Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:59 - Omställningsavtal – förtydligande av partsavsikt 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:60 - Hyreshöjning fr.o.m. 2013-01-01 för lokaler med avtal 

knutna till konsumentprisindex, KPI 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:65 - Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om 

arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid 
olika former av larm inom IVPA-verksamheten 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:66 - Räddningskostnadsnämndens utlåtande 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 12:67 - Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av 

uppsägning via rekommenderat brev 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 126 
 
 

 forts. Ks § 97. Expedierat per e-post om inget annat anges. 
 
III Meddelandeärenden, forts. 
 
* Cirkulär 12:68 - Skadeståndskrav på grund av arbetsskada 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 12:69 - Redogörelse för Preliminära riktlinjer för 
tjänstepension 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Skrivelse till Landshövdingen om Lappstaden som världsarv 
Dnr 40/2011 

- Sameföreningen i Arvidsjaur 
 

* Cirkulär 12:71 - Budgetförutsättningar för åren 2012–2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 12:72 - Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 12:73 - Överenskommelser för år 2013 mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting inom området vård och socialtjänst; 
Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, Stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 12:74 - Redovisningsfrågor 2012 och 2013 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Förändring av fördelningsmodellen för icke statliga flygplatser, 
skrivelse om förutsättningar för Arvidsjaurs Flygplats i kommande 
remiss 

- Anne Åberg, ordförande Arvidsjaur Flygplats AB 
 

* Cirkulär 12:76 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 12 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2013 
- Skolverket 
 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 127 
 
 

 forts. Ks § 97. Expedierat per e-post om inget annat anges.

 
III Meddelandeärenden, forts. 
 
* Socialstyrelsens årliga lägesrapport: Tillståndet och utvecklingen inom 

hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 
- Socialstyrelsen 
 
* Beslut - Länstransportplan för Norrbottens län 2010 – 2021 

- Potter 2013    Dnr 317/2009 
- Länsstyrelsen i Norrbottens län 
 

* Upphörande av undersökningstillståndet Ludvigsberg nr 100 
(2006:268) 

- Bergstaten 
 

* Protokoll 2012-12-06--07 - Direktionen 
- Partnerskap Inland – Akademi Norr 
 

* Beslut om prövningstillstånd i överklagat ärende om Vindkraft i 
Fiskträsk 

- Kammarrätten i Sundsvall 
 

* Budgetförutsättningar för åren 2013–2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Yttrande över förslag till förändrade föreskrifter om driftbidrag till icke-
statliga flygplatser 

- Kent Ögren / Karl Pedersen 
 

* Informations- och prognosbrev februari 2013 
- Sveriges Länsstyrelser, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 
 

* Styrelseprotokoll 2013-02-06 
- Länstrafiken i Norrbotten AB 
 

* Cirkulär 13:07 - Feriejobb sommaren 2013 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Återbetalning av tryckningsbidrag beviljat av kommunstyrelsen 
2012-01-16 § 15.   Dnr 7/2012 

- Institutet för språk- och folkminnen 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-25 128 
 
 

 forts. Ks § 97. Expedierat per e-post om inget annat anges.

 
III Meddelandeärenden, forts. 
 
* Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-13 § 2 
 

* Anpassning till nya skollagen inför införandet av nya lärverktyg (En 
dator till varje elev) 

- Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-13 § 2 
 
* Ekonomisk uppföljning av budget 2012 – Barn- och 

utbildningsnämnden 
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-13 § 2 
 

* Avvikelserapport, Skolgång för klasserna 4, 5 och 6 vid 
Klockarbackeskolan i Moskosel 

- Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-13 § 12 
 

* Cirkulär 13:08 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställningen – BAL 13 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Cirkulär 13:09 - Kulturarvslyftet 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Undersökningstillstånd för området Gåbde nr 1002 i Arvidsjaur 
kommun, Norrbottens län 

- Bergstaten 
 

* Cirkulär 13:10 - Ny lagstiftning, Snabbare betalningar 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Inspektion vid boende för ensamkommande barn (Kråkan och Korpen) 
gällande hot, våld och myndighetsutövning 

- Arbetsmiljöverket Bilaga 
 

* Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 § 8 
 

* Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden 2012 

- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 § 9 
 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande
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III Meddelandeärenden, forts. 
 
* Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens 

verksamhetsområde 2013 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 § 11 
 

* Cirkulär 13:11 - Frågor och svar om lärares arbetstid 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

* Yttrande över finansdepartementets promemoria "Förslag till ändringar 
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" 

- Jerry Johansson 2013-03-19 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande

 



KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-03-25 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

 Ks § 72   

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jerry Johansson -          

 2 Lotta Åman 1 x         

 3 Johan Lundgren 1 x         

 4 Lena Karlsson 1 x         

 5 Marcus Lundberg -          

 6 Britt-Inger Hedman 1 x         

 7 Peter Manner -          

 8 Sven-Olov Granlund 1  x        

 9 Leif Andersson 1  x        

 10 Martin Nilsson 1  x        

 11 Lars Ralph 1 x         
 
 
Ersättare: 

 Ks § 72  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Vakant           

 2 Vakant           

 3 Tycho Johansson 1  x        

 4 Johnny Bäckström 1 x         

 5 Erik Johansson           

 6 Åsa Ögren 1 x         

 7 Margot Holmqvist           

 8 Bo Lundmark           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Bjarne Hald           

 11 Monika Olsson           
 

SUMMA 11 7 4        
 
 

 


